Sönkt skstt pô storköl ¡ Sverige
Den svenska regeringen

vill

sänka
skatten på starköl i ett försök att stävja
införseln av billigare öl från Danmark.

I

budgetpropositionen

för

nästa år

föreslår regeringen att skatten på star1,47 kr per
liter och volymprocent alkohol. I praktiken innebär detta att t.ex. en flaska
starköl som nu kostar 10,90 kt efter
skattesänkningen skulle kosta 8,50 kr.
Samtidigt höjs emellertid skatten på
folköl (max 3,5 volymprocent) fuânL,2'L.
kr till samma 7,47 l<r per liter och vo-

köl sänks frân 2,38 kr till

lymprocent alkohol, medan gränsen
för nollskattad öl höjs från nuvarande
2,25 ttll 2,8 volymprocent. I förslaget
ingår också en höjning av skatten pä
spritdrycker med två procent, vilket är
ett led i strävan att minska konsumtionen av starka alkohold¡ycker.
Regeringen motiverar sitt förslag att
sänka skatten på starköl med att öltrafiken över Öresund har blivit så livlig efter Sveriges inträde i Europeiska
unionen (EU). Sedan januari 1995 har
svenskar fått föra in 15 liter öl per resa

mot tidigare två liter. Det ledde i$ol till
att ölförsäljningen på Systembolaget i

södra Sverige minskade med ca

13

procent jämfört med år 1994. I Sverige
som helhet skedde inga större föränd-

ringar i ölförsäljningen.

Om Sveriges riksdag

godkänner

förslaget träder de nya skattesatserna

i

kraftibörjan avàr1997.
N.E..H.

Korrektion
I det i øvrigt udmærkede referat i NAT
nr.3,1996 af NAD-konferencen den 9.10. maj L996 om "Metadonbehandling i

Norden" har der indsneget sig

en

mindre, men dog ikke helt ubetydelig
fejl i refereringen (eller tolkningen) af

mit oplæg.
Skorpen & Tigerstedt skriver således, at "Metadonet som läckte ut på
den füa marknaden, bidrog bevisligen
till en ökande narkotikarelaterad dödlighet (1990: 115 dödsfall 1995: 274
dödsfall)".
Dette hverken sagde eller mente jeg,
og de foreliggende data giver heller
ingen anledning til denne tolkning.

For det første steg antallet af stofmisbrugere i metadonbehandling drastisk i løbet af 1980'erne, for herefter at
stagnere/falde i 1990'erne. Antallet af
dødsfald faldt svagt i 1980'eme og steg
drastisk i 1990'erne. Der er således ingen positiv korrelation mellem antallet
af dødsfald og stofmisbrugere i metadonbehandling, og hvis der er en korrelatiory og hvis den overhovedet skal
tillægges betydning, er den negativ og
ikke positiv. For det andet sagde jeg
præcist det modsatte på konferencen
og - ieg skal citere: "Men det skal understreges, at der ingen holdepunkter
er for at sammenkæde den udbredte og
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ukontrollerede metadonbehandling
med det store antal dødsfald, snarest
tværtom. ... Uanset hvor insufficient de
praktiserende lægers indsats har være! har den formentlig fungeret som en
redningsplanke for en del stofmisbrugere, og uden dem va¡ det sandsynligvis gået endnu værre."
Den interesserede læser kan jag hen-

vise

til

Stot't'misbruk

nr. 3/7996, hvor

man kan finde mit oplægi sin helhed.

Peter Ege

