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HØRING:  FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVGIVINGEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
- Utdrag av høringsnotat for det som gjelder skjenketider (notatets side 8 – 10) 
 
Hjemmel for behandling: 
Grong kommunes delegasjonsreglement, punkt 1.1.1. 
 
Saksopplysninger: 
Helse- og omsorgsdepartementet har i høringsbrev 23.09.2009 lagt fram et høringsnotat med forslag til 
endringer i alkohoholloven. Høringsfristen er 23. desember 2009. 
 
Høringsnotatet inneholder forslag om endringer i alkoholloven med tilhørende forskrifter, og i 
vinmonopolloven, på følgende områder: 
-  Alkohollovens maksimaltider for skjenking foreslås innskrenket med en time  
-  Kontroll- og reaksjonsbestemmelsene vurderes, og det skisseres en mulig prøveordning for 

inndragelse av bevilling på stedet  
-  Det foreslås å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som 

inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol  
-  Det foreslås å tillate auksjon av alkoholholdig drikk mellom private i regi av Vinmonopolet. 

Videre foreslås det å oppheve forbudet mot auksjon av alkoholholdig drikk mellom 
næringsdrivende  

-  Bevillingsgebyrene foreslås justert  
-  Aldersbestemmelsene foreslås presisert og unntaket for fagbrev foreslås utvidet  
-  Det foreslås å fastsette unntak fra tvisteloven § 1-5  
-  Endringer knyttet til statistikkinformasjon foreslås  
-  Tilgjengelighet til salgs- og skjenkesteder vurderes  
-  Vinmonopolloven § 12 foreslås endret  
-  Innarbeiding av alkoholforskriftens gruppebetegnelser på alkoholholdig drikk i alkoholloven 

foreslås  
-  Endringer knyttet til betegnelsen flaske og til mengdeangivelser foreslås  
 
Høringsnotatet, som er på 66 sider, er å finne på  
http://www.regjeringen.no/pages/2243249/Høringsnotat%20200904256.pdf .  Notatet følger ikke 
saken i kopi, men kan kopieres på forespørsel. 
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Rådmannens vurdering: 
Om skjenketider: 
Det elementet i notatet som trolig har mest aktualitet i forhold til  kommunens forvaltning av 
alkoholloven, er forslaget om innskrenkning av maksimal-skjenketiden med 1 time, slik at 
skjenkestopp skal være senest kl 02.00. 
 
Ved starten av forrige bevillingsperiode (2004) ble det, i alkoholpolitisk handlingsplan for Grong, først 
innarbeidet bestemmelse om at skjenketid skulle følge lovens normalskjenketid, m.a.o. en 
innstramming av skjenketidene.  Etter at det kom sterke innvendinger fra næringen vurderte 
kommunestyret handlingsplanen på nytt, noe som resulterte at tidligere skjenketider ut over 
normalskjenketid kunne innvilges som tidligere. Dette er videreført også i alkoholpolitisk 
handlingsplan f.o.m. 2008.  
 
For bevillinger som er gitt i Grong pr. september 2009 vil en innskrenkning som foreslått i 
høringsnotatet komme til å berøre følgende: 
-  Bevilling ved Seem Gård, hvor det i dag er godkjent skjenketid til kl 02.30. 
-  Bevillling ved Laksesetra på Fossland, hvor det i dag er godkjent skjenketid til kl 03.00. 
 
De nevnte to bevillinger er i hovedsak knyttet til produkttilbud med laksefiske som næring.  Den 
alkoholpolitiske gevinst med å redusere skjenketiden for slik virksomhet kan synes liten, og det kan 
muligens være et argument å finne en form for unntak for skjenkebevillinger med tilsvarende ”smalt” 
kundegrunnlag og kundetype. Foreslått endring i lovgivningen vil ikke gi mulighet for særbehandling 
mht. skjenketid for slik virksomhet. Jeg har imidlertid ingen konkrete forslag til hvordan en slik 
unntaksbestemmelse kunne utformes. 
 
For de øvrige skjenkebevillinger i Grong er det i dag innvilget skjenketid innenfor den foreslåtte nye 
maksimaltid. 
 
Om bevillingsgebyr: 
Høringsnotatet innholder forslag om justering av minstegebyrene for salg og skjenking, fra 1.200 til 
1.300 kr pr. år for salg, og fra kr 3.500 til kr 3.800 for skjenking.  Dette må betraktes å være relativt 
små justeringer.  I Grong har flertallet av bevillingene hatt så vidt lav omsetning at det ha vært betalt 
minimumsgebyr.  Økte minimumsgebyr vil for Grongs vedkommende utgjøre ca. 3 - 4.000 kr i økt 
brutto inntekt, men det må også påregnes at utgiftene til behandling og kontroll etter hvert øker.  
Kontrollutgiftene tar det meste av inntektene, og gebyrandel som kan nyttes til dekning av 
saksbehandling har for de siste årene utgjort mellom 6.000 og 14.000 kroner pr. år. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Grong kommune har ingen merknad til forslagene til endringer i alkohollovgivningen. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.10.2009 sak 50/09 
 
Formannskapets vedtak: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak: 
Grong kommune har ingen merknad til forslagene til endringer i alkohollovgivningen. 
 
 
 


