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Uttalelse til forslag til endringer i alkohollovgivningen 
 
Foreliggende dokumenter: 

- Brev dat. 23.09.09 fra Helse- og omsorgsdept. (vedlegg) 
- Høringsnotatet (s.60-66) 
- Alkoholloven av 2. juni 1989 

Sakens bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet har sett på alkoholloven og foreslått en del endringer innenfor 
ulike områder.  Høringsnotatet er sendt ut til flere instanser med høringsfrist 23.12.  
 
Da hele høringsnotat er et omfattende dokument, vedlegges de konkrete endringsforslagene i 
loven. 
 
Høringsnotatet er sendt til enhetsleder for sosial og familie og Lensmannen i Saltdal og Beiarn. 
Eventuelle innspill fra disse legges fram i formannskapsmøtet. 
 
De vesentligste endringer som er foreslått er følgende: 
- For å definere alle typer drikke, er det foreslått et nytt 2. ledd i §1-3 som lyder: 
I denne lov legges følgende definisjoner til grunn: 
 - Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 
 - Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom over 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 
 - Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent  
              alkohol  

- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22  
 volumprosent alkohol  
- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent  
 alkohol 

 
Dette forslaget innebærer at også alkoholfri og alkoholsvake drikker er definert. 
 
- I de paragrafer som omtaler volumprosent alkohol, er teksten konsekvent endret til henvisning 
til en av de ovennevnte grupper. Dette er for å få en ensartet terminologi i hele lovverket. 
 



 
- Maksimal skjenketid for alkoholholdige drikker er endret til følgende: 
Endring av § 4-4  4. ledd:  
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 er forbudt mellom kl. 0200 og 1300. Skjenking av 
annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 0200 og kl. 0600. 
 
Normal skjenketid er uendret men man ønsker å innskrenke det absolutte tidspunktet for når det 
kan skjenkes og klargjøre dette ved å presisere at det er forbudt, i motsetning til tidligere der det 
”ikke var tillatt”. Ved denne formulering har man tydeliggjort at det ikke er mulig å gi 
dispensasjon utover dette klokkeslettet. 
 
- §6-2 i forskriften av 08.06.05  er foreslått endret slik at minste beløp for å ha salgsbevilling 
heves til kr. 1300 pr.år og minste beløp for å ha skjenkebevilling heves til kr. 3800 pr.år. 
Betaling for ambulerende skjenkebevilling kan fastsettes inntil kr. 270,-  Øvrige satser pr. liter 
for å fastsette den årlige avgift er foreslått uendret. 
 
Øvrige forslag om endringer/presiseringer i lovverk og forskrift er: 

- ajourføring av betegnelse på ansvarlig direktorat (Helsedirektorat) 
- noen presiseringer i forhold til tilvirkning av drikke 
- andre endringer/presiseringer 

Vurdering 
Det foreslås flere endringer/presiseringer som gir en mer ensartet terminologi som igjen kan 
bidra til å klargjøre bestemmelsene. 
 
Det forslaget som har størst alkoholpolitisk virkning er innskrenkningen av tillatt skjenketid fra 
kl. 0300 til kl. 0200. I tillegg er det også presisert at skjenking mellom 0200 og hhv. 0600 
(øl,vin) og 1300 (brennevin) er forbudt.  Dette kan bidra til å ta bort usikkert om de kommunale 
rammebetingelsene for å gi skjenkebevillinger. 
 
I tillegg er det positivt at man i definisjon for alkoholholdige drikker har også avklart hva man 
definerer som alkoholfri og alkoholsvak drikke. 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune støtter de endringer i alkohollovgivningen som er foreslått i Helse- og 
omsorgsdepartementets høringsnotat dat. 23.09.09. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.12.2009  

Behandling: 

Enstemmig innstilling: 
Saltdal kommune støtter de endringer i alkohollovgivningen som er foreslått i Helse- og 
omsorgsdepartementets høringsnotat dat. 23.09.09. 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.12.2009  

Behandling: 
 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter de endringer i alkohollovgivningen som er foreslått i Helse- og 
omsorgsdepartementets høringsnotat dat. 23.09.09. 
 
 
 


