
Fra: Veronica Mikkelborg <veronica.mikkelborg@narvik.kommune.no> 
Sendt: 25. september 2015 13:10 
Til: Ottesen Lilly Sofie; Wexels Marie Kristine 
Kopi: Gro Monsen 
Emne: høringssvar fra Narvik kommune - endringer i alkoholloven  
 

Hei,  

 

viser til e-post av 8.september hvor Narvik kommune fikk utsatt frist til i dag på 

"Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol 

direkte fra produsent", med ordinær frist 22. september 2015. Vi takker for utsettelsen.  
 

 

Jeg finner ikke lenken til å svare direkte elektronisk på høringen, regner med at den er fjernet 

siden fristen er ute. Håper derfor det er i orden at vi svarer direkte i epost til dere.  

 

 

Bystyret vedtok følgende høringsuttalelse 24. september 2015: 

 

BYST-074/15 vedtak: 

Narvik kommune støtter forslaget om å åpne for salg direkte fra produsent av alkoholholdig 

drikk over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen. Endringen anses ikke å å få 

store helsemessige konsekvenser. Samtidig ser vi utfordringen knyttet til at en stadig utvidelse 

av alkohollovgivningen på sikt kan føre til at monopolordningen svekkes. Alkohol er ikke en 

vanlig vare, men en vare som kan medføre skader og problemer for den som drikker, 

pårørende, arbeidslivet og for samfunnet. Vi vet at begrenset tilgjengelighet er et viktig 

instrument som har en positiv effekt på totalforbruk og skadeomfang. Kommunen er derfor 

opptatt av at vi ikke gjør endringer i alkoholloven som medfører at det blir stilt spørsmål ved 

berettigelsen av Vinmonopolet i lys av EØS-avtalen. Et bortfall av Vinmonopolet vil kunne få 

store negative helsemessige konsekvenser. Narvik kommune er derfor opptatt av at de 

endringer som gjøres i alkohollovgivningen må være godt innenfor handlingsrommet i forhold 

til EØS-avtalen. 

 

mvh 

 

Veronica Mikkelborg 

enhetsleder fag og forvaltning 

 

Narvik kommune 

tlf 900 40 944 

 

 



Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for 

den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av e-

posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte 
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at 

du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier. 
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