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Melding om vedtak —Høring om endringer i Alkoholloven —Salg
av utvalgte produkter direkte fra produsent

Lenvik kommunestyre behandlet i møte 10.09.2015 sak 90/15. Følgende vedtak ble
fattet:

Kommunestyrets vedtak (vedtatt mot 1 stemme):

Alt. ll:
Lenvik kommune viser til forslagene til endringer som fremkommer i
høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og slutter
seg til endringene som foreslås i

§ 1-7a - Kommunens skjønnsutøve/se ved behandling av søknad om bevilling for
salg eller skjenking m.v.

- En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for
tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen
skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter
og salgstilbud. Det kan selges inntil 20 000 liter per år fra hver produsent. Se
kapittel 5.

Endring i § 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker - Salg av all alkoholholdig
drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av
utvidet kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg
etter tredje ledd sammen med statlig tilvirkingsbevilling etter kapittel 6.
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Ny § 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-
avta/en direkte fra produsent- Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle
produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og
utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Se kapittel 5.
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Sak 90/15

Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: U6O &13
Arkivsaksnr.: 15/1539

Høring om endringer i alkoholloven - Salg av utvalgte produkter direkte fra
produsent

Saksnr.: Utvalg Møtedato
18/15 Utvalg for helse og omsorg 20.08.2015
90/15 Lenvik kommunestyre 10.09.2015

Vedlegg:
- Ingen

Andre dokumenter (ikke vedlagt): :
- Skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22.6.2015 —høring om forslag ti

endringer i alkoholloven.

Kort sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om innspill på forslag om endringer i
alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7, volumprosent alkohol direkte fra
produsent.

Saken fremlegges til behandling for uttalelse.

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgsdepartementet skriver slik vedr. forslag til endringer i alkoholloven:

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringeri
alkoholloven på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for
salg av alkoholholdig drikk over 4, 7 volumprosent alkohol, som ikke er
omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere
vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser.
Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan
registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle
kan avgi høringsuttalelse. Alle uttale/ser er offentlige etter Offentleglova og blir
publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende.

Høringsfristen er 22. september 2015.
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Sak 90/15

Forslag til lovendring slik det fremkommer i høringsnotatet av 22. juni 2015 fra
departermentet:

I lov 2. juni 1989 nr. 27 gjøres følgende endringer:
§ 1-7a Kommunens skjønnsutøve/se ved behandling av søknad om bevilling
for salg eller skjenking m.v. 31

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet
legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet,
målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om
bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha
bevilling.

En bevilling etter § 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen
skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del
av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. En bevilling etter § 3-1
tredje og fjerde ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved
salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige
karakter og salgstilbud. En bevilling etter § 3-1 tredje ledd kan bare gis for
tilvirkning av alkoholholdig drikk som nevnt i tolltariffens posisjon 22.06 på
vilkår av at salgsvolumet ikke overstiger 20 000 liter per år.

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall
bevillinger til salg eller skjenking.

§ 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS

Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av
tillatelse som nevnt i § 3-1a.

Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare
foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som
nevnt i § 3-1a. Det gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt
eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en
bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.

Salg av alkoholholdig drikk som er nevnt i tolltariffens posisjon 22.06,
kan likevel foretas på grunnlag av

a) utvidet kommunal Salgsbevilling etter flerde ledd eller
b) kommunal bevilling for salg etter annet ledd sammen med statlig
ti/virkingsbevilling etter kapittel 6.

Bevilling etter annet ledd kan utvides til å omfatte innførsel eller
tilvirkning av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd, for salg i egen
virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt
bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse
til innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet. Bestemmelsene i lovens
kapittel 1 og 3 får anvendelse så langt de passer.
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Sak 90/15

Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2og 3 kan bare gis
dersom det også gis bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk i
kommunen.

AS Vinmonopolet kan ikke inneha bevilling til salg av alkoholholdig
drikk som ikke omfattes av selskapets enerett etter første ledd eller
tilvirkningsbevilling, og kan ikke drive engrossalg av alkoholholdig drikk.

AS Vinmonopolet skal ikke forskjellsbehandle leverandører og
produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opprinnelsesland. Departementet
kan gi forskrifter om innkjøp, produktutvalg, leveringsbetingelser og
prisfastsetting.

Det kan bare selges alkoholholdig drikk som er levert av en som har
tilvirknings- eller salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er
innført eller tilvirket med hjemmel i tredje Iedd eller av AS Vinmonopolet med
hjemmel i § 2-1 annet ledd. AS Vinmonopolet kan likevel besørge auksjon av
alkoholholdig drikk pà vegne av personer uten rett til omsetning av
alkoholholdig drikk. Departementet kan gi nærmere forskrifter om slik auksjon,
herunder om gebyr.

Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en
salgsbevilling, kan ikke utøves i samme anlegg som tilvirkning etter lovens
kapittel 6.

Forslag til ny § 3-4a
Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk som ikke er
omfattet av EØS-avta/en

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som er nevnt i tolltariffens
posisjon 22.06, kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og
helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte
sa/gssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av
første ledd. Salg (og utlevering) av drikk som nevnt i første ledd er likevel
forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Salg (og utlevering) av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på
søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

§ 4-2. Omfanget av bevillingen.
Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholhodig drikk

gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.
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Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere
i sluttet selskap.

Bevillingen kan utvides til à omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk
som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som
bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet. Bevillinger gitt for en
bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd,
kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen
virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til ä omfatte slik
innførsel. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de
passer.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.
Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til à gjelde også utenfor
skjenkelokalet.

l Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelseknyttet til en
skjenkebevilling, kan ikke utøves i samme anlegg som tilvirkning etter lovens
kapittel 6.

Vurdering:
Høring om forslag til endringer i alkohollovens § 1-7a, § 3-1 tredje og fjerde ledd,
forslag til ny § 3-4a og § 4-2 tredje ledd om salg eller skjenking samt tilvirkning av
alkohol fremlegges til behandling i kommunestyret for uttalelse med innstilling i to
alternativer.

Alt. I:
Lenvik kommune viser til gjeldende lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og ber om at denne videreføres uendret.

Begrunnelsen for dette er at kommunen ikke har mottatt noen forslag eller ønsker
om endringer på dette området.

Alt. ll:
Lenvik kommune viser til forslagene til endringer som fremkommer i
høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og slutter
seg til endringene som foreslås i

§ 1-7a - Kommunens skjønnsutøve/se ved behandling av søknad om bevilling for
salg eller skjenking m.v.

- En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for
tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen
skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og
salgstilbud. Det kan selges inntil 20000liter per år fra hver produsent. Se kapittel 5.

Side 21 7/ 99



Sak 90/15

Endring i § 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker - Salg av all alkoholholdig
drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet
kommunal Salgsbevillingetter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje
Iedd sammen med statlig tilvirkingsbevilling etter kapittel 6.

Ny § 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-
avtalen direkte fra produsent - Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle
produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og
utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Se kapittel 5.

Innstilling:
Alt. I:
Lenvik kommune viser til gjeldende lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og ber om at denne videreføres uendret.

Begrunnelsen for dette er at kommunen ikke har mottatt noen forslag eller ønsker
om endringer på dette området.

Alt. ll:
Lenvik kommune viser til forslagene til endringer som fremkommer i
høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og slutter
seg til endringene som foreslås i

§ 1-7a - Kommunens slqønnsutøve/se ved behandling av søknad om bevilling for
salg eller skjenking m. v.

- En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for
tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen
skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og
salgstilbud. Det kan selges inntil 20O00 liter per år fra hver produsent. Se kapittel 5.

Endring i § 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker- Salg av all alkoholholdig
drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet
kommunal Salgsbevillingetter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje
ledd sammen med statlig tilvirkingsbevilling etter kapittel 6.

Ny § 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-
avtalen direkte fra produsent- Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle
produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og
utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Se kapittel 5.
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Lenvik rådhus, 31. juli 2015

Margrethe Hagerupsen
rådmann

Torleif Josefsen
spesialrådgiver

Behandling/vedtak i Utvalg for helse og omsorg den 20.08.2015 sak 18/15
Tilstede samtlige 7 representanter.
Alt.l og Alt ll ble satt opp mot hverandre. Alt.ll ble valgt mot en stemme.

UHO’s tilråding:

Alt. ll:
Lenvik kommune viser til forslagene til endringer som fremkommer i
høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og slutter
seg til endringene som foreslås i

§ 1-7a —Kommunens sldønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for
salg eller skjenking m. v.

—En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for
tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkningen
skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og
salgstilbud. Det kan selges inntil 20 000 liter per år fra hver produsent. Se kapittel 5.

Endring i § 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker- Salg av all alkoholholdig
drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet
kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje
ledd sammen med statlig tilvirkingsbevilling etter kapittel 6.

Ny § 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-
avtalen direkte fra produsent- Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle
produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og
utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Se kapittel 5.
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Saksprotokoll

Utvalg: Lenvik kommunestyre
Møtedato: 10.09.2015
Sak: 90/15

Resultat: Innstillingaalt. ll vedtatt

Arkivsak: 15/1539
Tittel: Saksprotokoll: Høring om endringer i alkoholloven - salg av

utvalgte produkter direkte fra produsent produsent

Behandfing:
Tilstede samtlige 31 repr/vararepr.
Vedtaket fattet med 30 mot 1 stemme.

Kommunestyrets vedtak (UHO’s tilråding alt. ll - vedtatt mot 1 stemme):

Alt. Il:
Lenvik kommune viser til forslagene til endringer som fremkommer i
høringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989 nr. 27 og slutter seg
til endringenesomforeslåsi

§ 1-7a - Kommunens slqønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg
eller skjenking m.v.

—En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for
tilvirkningav produkter som ikkeer omfattetav EØS-avtalen,dersomtilvirkningen
skalskjeved salgsstedetog salgetvilutgjøreen del av stedetshelhetligekarakterog
salgstilbud. Det kan selges inntil20 000 liter per år fra hver produsent. Se kapittel 5.

Endring i § 3-1 Retten til salg av alkoholholdige drikker- Salg av all alkoholholdig
drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet
kommunal Salgsbevillingetter fjerde ledd eller kommunal bevillingfor salg etter tredje
ledd sammen med statlig tilvirkingsbevillingetter kapittel 6.

Ny § 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-
avtalen direkte fra produsent- Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle
produktene direkte fra produsent er foreslått à tilsvare åpningstidene for salg og
utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Se kapittel 5.


