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Byrådssak 

 

 

93/15 

Høringsuttalelse til forslag om endring i alkoholregelverket 

 

 ESDR ESARK-03-201500316-1 

 

Hva saken gjelder:  

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 11. februar 2015 ut et høringsnotat med forslag til endringer i 

alkoholloven. Høringsfristen er satt til 24. april 2015. 

 

Høringsnotatet inneholder to forslag til endringer i alkoholloven: 

1. Endring i alkoholloven § 1-6 som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må 

løpe ut etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Det legges frem 

forslag til to alternative løsninger. 

a. Alternativ 1: Fireårsregelen beholdes som hovedregel, men kommunen kan gi unntak og la 

bevillingen løpe videre uten ny behandling. 

b. Alternativ 2: Kommunale bevillinger løper inntil videre, men kommunen kan bestemme at de 

likevel skal behandles på nytt. 

 

2. Endringer i alkoholloven § 1-4c som innebærer at det kan selges alkoholholdig drikk engros til 

bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning. 

 

Byrådet støtter alternativ punkt 1a begrunnet med at bystyret ved dette alternativet må foreta et bevisst 

valg med basis i den alkoholpolitikken og folkehelsepolitikken kommunen ønsker å føre, samt at 

kommunen har en løpende oppfølging og kontroll med bevillingene. 

 

Byrådet støtter også forslaget om endringer i punkt 2, men legger til grunn at det fortsatt er adgang til å 

stille vilkår om at det fremlegges dokumentasjon på tilbakeleveringsavtale i de tilfeller bevillingshaver 

har et overskudd av alkoholholdig drikk etter at enkeltanledningen er avsluttet.  

 

Byrådet ser at dette endringsforslaget vil kunne virke positivt for de mange øl- og matfestivaler som 

arrangeres i regionen.  

 

Tidspunkt for når bevillingene bør opphøre  

Byrådet støtter forslaget om at bevillinger etter et eventuelt nytt regelverk løper til 31. desember året etter 

valget.  Det betyr en forlengelse på et halvt år i forhold til dagens ordning. Erfaringsmessig er 

fornyelsesprosessen et tidkrevende arbeid og ved å sette fristen til 31. desember, vil kommunen ha 

tilstrekkelig til å gjennomføre forsvarlig behandling av søknadene. 

 

Byrådet støtter med dette fagetatens (Kontor for skjenkesaker) forslag til høringsuttalelse, slik den 

foreligger. 

 

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: 

Byrådets fullmakter § 7. Høringsuttalelser.  Byrådet avgir selv høringsuttalelser på vegne av Bergen 

kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveiinger, skal avgis 

av bystyret. 
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Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

1. Bergen kommune støtter forslaget til lovendring slik det fremgår i høringsforslagets punkt 1a. 

 

2. Bergen kommune støtter forslaget til lovendring slik det fremgår i punkt 2, men ønsker adgang til å 

stille vilkår om dokumentasjon på tilbakeleveringsavtale. 

 

3. Bergen kommune støtter forslaget om at bevillinger etter et eventuelt nytt regelverk løper til 31. 

desember 2016. 

 

Dato: 24. mars 2015 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

Martin Smith-Sivertsen 

byrådsleder 

  Helge Stormoen 

byråd for kultur, næring, idrett og kirke 

 

Vedlegg:  

Fagnotat fra Kontor for skjenkesaker – Høring om endring i alkoholregelverket. 

 

 


