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Høring - Forslag til endring i forskrift om alkohol ordningen på Svalbard

Det vises til Helse - og omsorgsdepartementets brev med oversendelse av høringsnotat 8. juni i år
med forslag til endringer i forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen på Svalbard
(alkoholforskriften for Svalbard).

1. Forslag om opphevelse av forbudet mot omsetni ng av øl over 7 volumprosent.
I notatet foreslås at forbudet i forskriften § 1 - 8 mot salg og skjenking av øl som inneholder over 7
volumprosent alkohol oppheves. Det foreslås også nødvendige tilpasninger i bestemmelsen i § 2 - 3
om kvoteordning for personli g kjøp av alkohol på Svalbard, slik at årlig kvote for kjøp av øl kan
bestå av inntil 24 bokser eller halvflasker øl med over 4,7 volumprosent øl. To - desimalsystemet for
angivelse av grensen for volumprosent i alkohol foreslås dessuten opphevet.

Endringe ne begrunnes i behovet for at regelverket skal være så likt fastlandet som mulig, under
henvisning til uttalelser i Meld. St. 32 (2015 - 2016) Svalbard, og fra Stortingets utenriks - og
forsvarskomite i Innst. 88 S (2016 - 2017) under behandlingen av denne meld ingen.

Forbudet i alkoholforskriften for Svalbard mot salg og skjenking av øl som inneholder over 7
volumprosent alkohol har ikke lenger noen parallell på fastlandet, etter at forbudet mot slikt salg og
skjenking der ble opphevet i 1999. Departementets vu rdering er at det ikke er tungtveiende grunner
for å ha et slikt særskilt forbud for Svalbard. Selv om det ikke er alkoholavgift på Svalbard ,er det
etter departementets syn ikke tilstrekkelig alkoholpolitisk grunnlag for å opprettholde
volumprosentforbude t. Det foreslås derfor endringer i regelverket som åpner for både salg og
skjenking av øl , og en endring i sammensetningen av månedlig kvote for kjøp av øl.

Sysselmannen slutter seg til denne vurderingen, og har ingen merknader til at regelverket endres
som foreslått. Vi har merket oss at departementet i høringsnotatet kap. 5 Økonomiske og
administrative konsekvenser fremholder at de foreslåtte endringene ikke forventes å medføre
nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. Vi minner imidle rtid om at
Sysselmannen i henhold til forskriften § 2 - 5 er ansvarlig for utstedelsen av kjøpetillatelser i henhold
til §§ 2 - 3 og 2 - 4. For alminnelig rett til kjøp utferdiger således Sysselmannen såkalte alkoholkort til
befolkningen i Longyearbyen . Dersom f orskriften endres som foreslått, vil disse kortene måtte
endres . Dette vil medføre noe økte kostnader i en overgangsperiode.
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2. Gjennomgang av regelverket om alkohol på Svalbard 
I høringsnotatet signaliserer Helse- og omsorgsdepartementet oppstarten av en gjennomgang av 
regelverket for innføring, omsetning mv av alkohol på Svalbard. Høringsinstansene bes i lys av 
dette om å komme med eventuelle innspill til en slik gjennomgang. Det bes særlig om innspill når 
det gjelder dagens kvoteordning. 
 
Nær tyve år har gått siden alkoholforskriften for Svalbard ble fastsatt, og i løpet av disse årene er 
samfunnsforholdene på Svalbard på flere områder endret. Det kan i lys av dette være behov for å 
evaluere regelverket, herunder forvaltningen av dette, og vurdere eventuelle behov for 
modernisering og justeringer i lys av erfaringer med forvaltningen av regelverket og 
samfunnsutviklingen for øvrig. Sysselmannen har i henhold til alkoholforskriften for Svalbard flere 
oppgaver når det gjelder forvaltningen av så vel kvoteordningen som tildeling av kjøpetillatelser, 
bevillinger for skjenking mv. Vi deltar derfor gjerne i departementets videre arbeid på dette 
området, og vil da bidra med innspill og vurderinger med utgangspunkt i vårt forvaltningsansvar og 
erfaringer på dette området.  
 
Med hilsen 
 
 
Kjerstin Askholt   
sysselmann  Hanne Margrethe Ingebrigtsen 
  juridisk rådgiver 
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