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Som det kan læses i dette blad, har et bryggerlaug haft ”fornøjelsen” af at få besøg af en

repræsentant for de danske skattemyndigheder. Denne repræsentant har tilsyneladende

udset sig håndbryggere og bryglaug som interessante mål for skarp kontrol. Stridens kerne er

den danske lov om ”afgift af (…) og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.”

Der ligger et utvetydigt svar fra skatteministeren om, at ” Det er ikke en betingelse for afgifts-

fritagelsen, at brygningen sker i eget hjem. Men det er en betingelse, at privatpersonerne selv

står for hele processen, herunder planlægning, brygning, gæring og aftapning.” Denne mel-

ding kom i forbindelse med en nylig ændring af loven, hvor det tydeliggøres, at flere kan bryg-

ge sammen til eget forbrug - afgiftsfrit. Det til trods, virker det som en besættelse at få

”knust” nogle håndbryggere og bryglaug for den pågældende medarbejder fra SKAT.

Hvordan mon det danske ølmarked havde set ud i dag, hvis ikke mange håndbryggere havde

turdet tage springet og begynde at brygge i større skala? Jeg kan slet ikke forestille mig at vi

havde haft et så varieret og interessant udvalg af danske øl uden dem.

Håndbryggerne og bryglaugene er ikke bare kilde til mange af vores små bryggerier og alle de

mange øl som vi nu kan nyde godt af. De holder også en god og meget gammel del af den

danske kultur i live når de fortsætter traditionen med at brygge til eget forbrug. Ikke nok med

at en stor del af ”fødekæden” til den danske bryggeriscene vil være væk hvis ikke vi kan have

håndbryggere og bryglaug, en stor del af den danske kulturarv ville også forsvinde. Det vil

være ualmindeligt ærgerligt hvis det går sådan fordi lovgivningen bliver fortolket anderledes i

det udøvende led af det danske demokrati end det er tænkt af den lovgivende del.

Jeg ser ikke nogen problemer i, at der er regler for hvornår ølbrygning bliver betragtet som til

privat brug og hvornår det er ”kommercielt” men sådan som det har været håndhævet her,

kan det næsten sammenlignes med, at deltagerne på et madlavningskursus ikke må invitere

ægtefællerne med til at spise efter en aftens produktion – og så bliver det simpelthen over-

drevet regelrytteri – oven i købet på forkert grundlag.

Lad os håbe at skatteministeren får gjort det klart hvordan loven skal fortolkes så håndbryg-

gere og bryglaug kan fortsætte med at brygge til gavn og glæde for os alle.

Når regelrytteri kammer over
Af Anne-Mette Meyer Pedersen, landsformand

Anne-mette.meyer@ale.dk
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Ans Bryghus, et fint lille bryghus for glade

håndbryggere fra Tange Sø Whisky og Øl

Laug (TAWØL) har eksisteret siden midten

af 2003. Bryghuset benyttes af TAWØL-

håndbryggerne til fremstilling af øl til

eget forbrug. Det skulle der vel ikke være

noget galt i? For der findes jo heldigvis

mange bryggerlaug og andre slags sam-

menslutninger hvor glade amatørbrygge-

re hygger sig med deres hobby. Og så hed-

der et bryggers jo et bryggers, for der

bryggede man allerede øl i gamle dage.

Håndbryggere sælger jo ikke deres øl. Nej

de drikker det selv. Alene, eller sammen

med deres gæster. Der findes vel ikke en

eneste håndbrygger i kongeriget

Danmark, der mener at begå noget krimi-

nelt. Derfor var det med stor forundring

at Ans Bryghus for nogle måneder siden

blev kontaktet af SKAT, nærmere betegnet

Sagscenter Erhverv – Punktafgifter

København.

Ifølge sagsbehandleren fra SKAT var der

ingen tvivl. Ans Bryghus skulle registreres

som virksomhed, idet Ans Bryghus frem-

stillede afgiftspligtige varer, nemlig øl.

Efter registrering ville Ans Bryghus såle-

des være i stand til at betale punktafgift

af øllet til privat forbrug uden salg for øje.

Det må være klart for enhver at de første

telefonsamtaler med sagsbehandleren

blev brugt til at argumentere mod dette

absurde krav:

• Øllet anvendes kun til eget forbrug.

• Øllet sælges ikke.

• Øllet brygges af TAWØL’s egne medlem-

mer.

• Hvad med alle de andre håndbryggere i

kongeriget?

Afgift 
når der brygges i fællesskab
Sagsbehandleren modargumenterede

med at øllet blev brygget i fællesskab,

altså ikke kun af én enkelt person, men af

flere personer. Og det gjorde forskellen.

Nu var forundringen komplet.

Den 25. marts modtog Ans Bryghus en

skrivelse fra SKAT med uddrag fra punkt-

afgiftsloven, uddrag fra reglement

angående virksomhedsregistrering, regi-

streringsanmeldelsesformular samt skat-

terådets afgørelse SKM2007.223.SR.

Sidstnævnte er jo spændende læsning.

Det drejer sig om virksomheden Bryg Selv

i Odense. Da Bryg Selv ville etablere sig

som et bryggeri, hvor man kan komme

ind fra gaden og brygge sit eget øl, mente

SKAT at der skulle betales afgift af øllet.

Sagen endte i Skatterådet og Bryg Selv fik

Håndbryggere

jagtet af SKAT
AF PETER BAGGERMAN

Ans Bryghus i skattemyndighedernes søgelys

Håndbrygget øl med eller uden afgift?

Kristian Pihl Lorentzen og Peter Baggerman, henholdsvis Ceremonimester og Oldermand i
TAWØL, har god grund til at smile selvtilfredse. Takket været deres kamp er øl brygget i hånd-
bryggerlaug stadigvæk afgiftsfrit.



medhold, altså skulle der ikke betales

afgift af øllet. På Ans Bryghus blev tvivlen

selvsagt større for hver dag. Især fordi

man kan læse på www.brygselv.dk at der

kan brygges i hold til teambuilding,

polterabend m.m., altså i fællesskab.

Dette var netop det som SKAT mente at

skulle være grundlag for at Ans Bryghus

skulle registreres som virksomhed, for

herefter at skulle betale punktafgift.

Kontrolbesøg på Ans Bryghus
Flere telefonsamtaler og emails blev fulgt

op med et anbefalet brev fra SKAT den 2.

april. Brevet indeholdt en underretning

om kontrolbesøg på Ans Bryghus den 22.

april.

Kontrollen ville omfatte perioden april

2006 til april 2009 og vedrøre forhold

angående ølafgift og pant. Kontrollen ville

endvidere omfatte besigtigelse af lokaler

og brygudstyr. I øvrigt ville stikprøvekon-

trol foretages i henhold til §22 i øl- og

vinafgiftsloven samt §87 i miljøafgiftslo-

ven. Følgende dokumentation blev krævet

forevist under kontrolbesøget:

• Foreningens regnskab samt tilhørende

købs- og salgsbilag

• Fremstillingsregnskab med tilhørende

bilag (herunder brygjournaler/logbøger,

tappebilag, fakturaer på indkøb af råma-

terialer, flasker og brygudstyr)

• Udleveringsregnskab med tilhørende

bilag (herunder interne udleveringsbi-

lag)

• Lageropgørelser

• Egen-kontrolprogram

• Pantregnskab med tilhørende bilag (her-

under tilmeldingsbeviser)

Enhver håndbrygger der brygger hjemme

eller i foreningsregi vil vide at ovennævn-

te dokumentation er noget de færreste

ligger inde med.

Efter denne udmelding fra SKAT fulgte

der igen en række telefonsamtaler og

emails. Idet Ans Bryghus er en del af en

forening med en foreningsbestyrelse der

har et almindeligt job at passe, var det

svært at lukke SKAT ind på Ans Bryghus

en hverdag. Der var ingen tvivl hos SKAT.

Hvis ikke TAWØL skaffede SKAT adgang til

bryggeriet, så skaffede SKAT sig selv

adgang til bryggeriet, ved hjælp af politiet

og på regning af TAWØL. Javel ja.

Det varslede kontrolbesøg på Ans Bryghus

fandt sted den 22. april som planlagt,

uden indblanding af ordensmagten. Det

tog 1 1⁄2 time i stedet for hele dagen som

varslet. Sagsbehandleren holdt fast i sine

synspunkter. Ans Bryghus skulle registre-

res som virksomhed for at kunne betale

punktafgift på det håndbryggede øl til

eget forbrug.

Skatteministeren blander sig
til fordel for håndbryggerne
Et af TAWØL’s medlemmer er folketings-

medlem og trafikordfører for Venstre,

Kristian Pihl Lorentzen, der også har været

medlem af Danske Ølentusiaster i mange

år. Også han blev rystet over SKAT’s frem-

færd mod lovlydige håndbryggere, der

blot dyrker deres hobby på ren amatørba-

sis. Kristian kontaktede derfor skattemini-

ster Kristian Jensen for at sætte ham ind i

sagen. Skatteministeren erklærede sig

straks enig i, at SKAT ikke skal bruge res-

sourcerne på at jagte håndbryggere.

Den 4. maj fremsatte skatteminister

Kristian Jensen følgende i Folketinget:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift

af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om

afgift af konsum-is, lov om afgift af mine-

ralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov

om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

Lovforslag nr. L 206
Fritaget for afgift efter denne lov er øl, der

fremstilles af en privatperson og forbru-

ges af denne, af dennes familie eller

gæster, forudsat at der ikke finder noget

salg sted.

Under behandling af lovforslaget i folke-

tinget stillede Kristian Pihl Lorentzen føl-

gende spørgsmål:

– Kan ministeren bekræfte, at denne ord-

lyd giver mulighed for at 3-4 håndbrygge-

re – under de nævnte betingelser – som

en fælles aktivitet, kan brygge en portion

øl, der herefter deles, uden at der skal

betales afgift heraf?
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&Overgæret
Undergæret

Havens dag

Danske Ølentusiaster fejrer be-
hørigt Øllets Dag rundt omkring i
landet den første lørdag i sep-
tember. Men den anden søndag i
september fejres Havens Dag i
Havehuset i Daugård ved Vejle.

I den forbindelse fremviste
Danske Ølentusiasters regionsfor-
mand i Sydøstjylland, Kjeld
Jensen, der er nabo til Havens
Hus, sin have frem. Det gjorde
han for at vise, at man sagtens
kan dyrke humle i sit staudebed.

Kjeld, der også er entusiastisk
håndbrygger, har 12-15 forskellige
humlesorter i haven, som han
bruger i sit eget håndbryggede
øl. Blandt Kjelds humler er der
mange af de klassiske, f.eks.
Cascade, Target, Perle og Haller-
tau, men også et par Winge-klo-
ner har regionsformanden ståen-
de.

Per Kølster fra Fuglebjerg-
gaard har tydeligvis inspireret
Kjeld, som har opfundet mange
sjove løsninger. Bl. a. har han
omdannet en gammel kommode
til tørreovn for humlen.

På Havens Dag, som 550 men-
nesker besøgte, blev humlen
høstet for at vise, hvordan man
på hobbyplan kan få humle til sit
eget øl. Derudover blev der serve-
ret smagsprøver fra det lokale
Bryghus Horsens.
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Ministeren svarede:

– Ja. Afgiftsfritagelsen omfatter udeluk-

kende privatpersoner, der fremstiller øl til

eget forbrug, til brug for vedkommendes

familie og til brug for vedkommendes

gæster. Der må ikke finde nogen form for

salg sted.

Det er ikke en betingelse for afgiftsfrita-

gelsen, at brygningen sker i eget hjem.

Men det er en betingelse, at privatperso-

nerne selv står for hele processen, herun-

der planlægning, brygning, gæring og af-

tapning.

Af en yderligere kommentar fra ministe-

ren fremgår det:

– Som angivet i lovforslaget er forslaget

vedrørende hjemmebrygning af øl ude-

lukkende en stadfæstelse af gældende

praksis. I praksis vil bestemmelsen også

fremover blive administreret således, at

det er tilladt en privatperson at fremstille

øl på betingelse af, at fremstillingen fore-

går for egen regning og risiko, samt at de

fremstillede produkter udelukkende er til

eget forbrug uden salg for øje.

Den 28. maj 2009 blev lovforslaget vedta-

get med 58 stemmer for, 1 stemme imod,

og 50 stemmer hverken for eller imod.

Der var 70 fraværende folketingsmedlem-

mer denne dag.

Fællesbrygning 
er stadig en fornøjelse
Et effektivt lobbyarbejde fra TAWØL’s

bestyrelsesmedlem og ceremonimester,

MF  Kristian Pihl Lorentzen, har tilveje-

bragt denne lovændring. Lovændringen

kommer alle håndbryggere og brygger-

laug i Danmark til gode.

Konklusion: Der kan fortsat brygges øl til

eget forbrug uden at man skal betale

punktafgift eller skal registreres som virk-

somhed. Og det vigtigste er næsten at vi

kan hygge os med det, for vi kan være fæl-

les om det.

Ans Bryghus og TAWØL tog kampen op

mod systemet til fordel for alle håndbryg-

gere i Danmark. Det er glædeligt at

demokratiet fungerer – og vi håndbrygge-

re sender en venlig tanke til MF Kristian

Pihl Lorentzen og skatteminister Kristian

Jensen. Den sunde fornuft har sejret.

Læs mere om Ans Bryghus og
TAWØL på www.tawoel.dk.

&Overgæret
Undergæret

Øldrikkere mindre

deprimerede end

afholdsfolk
Det var ikke lige fra Norge man
havde forventet en videnskabelig
undersøgelse, der konkluderer at
mådehold bedre end afholden-
hed.

– Hvis man helt afstår fra
alkohol, har man større risiko for
at blive ramt af depression og
angst end dem, der drikker med
måde, viser en ny norsk under-
søgelse, skriver Ritzau.

Det er sød musik i ørerne på
mange ølentusiaster. Forskerne
mener, at en del af forklaringen
kan være, at der kan ligge et
tvangspræg over total afholden-
hed.

Den omfattende undersøgelse
er foretaget af Regionalt Kompe-
tencecenter for Rusmiddel-
forskning og Universitetet i
Bergen blandt næsten 40.000
personer. Ritzau skriver videre:

– Forskerne Jens Christoffer
Skogen og Arnstein Mykletun
siger, at der med total afholden-
hed er 30 procent større risiko for
angst og næsten 50 procent
større risiko for depression i for-
hold til de mådeholdne.

International forskning har
tidligere bekræftet at øldrikkere
mindre deprimerede end afholds-
folk.

Øl giver gode ben 
– Kvinder som drikker op til to øl
om dagen får langt stærkere
knogler, end kvinder som nøjes
med at sippe rødvin, skriver BT
som henviser til en ny spansk
undersøgelse blandt 1.700 kvin-
der, der er offentliggjort i det nye-
ste nummer af fagbladet
Nutrition. Kvinder som drak øl
havde simpelthen stærkere knog-
ler end andre kvinder.

Så kort sagt, drik øl og bliv
stærk og sund.

Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem for Venstre fik også Bryggeriforeningens direktør
Niels Hald til at støtte håndbryggerne i SKATs korstog mod håndbryggerlaugene. Her ses de to
i en givetvis ølpolitisk samtale ved TAWØLs generalforsamling tidligere på året.


