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Innstilling: 
Sørum kommune gir følgende uttalelse til høring: Forslag til endringer i alkohollovgivningen: 
 
1. Forslaget om å innskrenke maksimaltiden for skjenking, slik at all skjenking skal være avsluttet 

senest kl. 02.00, støttes. 
 
2. Forslaget om å innføre mer fleksible ordninger for gebyrfastsettelse støttes. 
 
3. Forslaget om å gi de kommunale alkoholkontrollørene myndighet til å inndra en bevilling på 

stedet støttes ikke. 
 
Det vises til vurderingene i rådmannens saksframlegg. 
 
 
For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om uttalelse fra kommunene til enkelte foreslåtte 
endringer i alkohollovgivningen. 
 
Vedlegg: 
1. Høring - Forslag til endringer i alkohollovgivningen 
2. Høringsbrev 
3. Høringsliste 
4. Høringsnotat 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn for saken: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i alkohollovgivningen på høring. 
Forslaget omhandler en lang rekke større og mindre endringer, og vi har valgt å konsentrere oss om et 
fåtall av dem: 
• Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk. 
• Mulighet for raskere reaksjon på ovetredelse av bestemmelser i alkoholloven. 
• Gebyrer knyttet til salgs- og skjenkebevillinger. 
 
I tillegg foreslås en lang rekke andre endringer, men vi anser de tre nevnte som mest aktuelle å gi 
uttalelse til. 
 
Saksopplysninger: 
Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk 
Etter gjeldende alkohollov er masimaltidene for skjenking av alkohol fram til kl. 03.00. Normaltiden i 
alkoholloven er fram til kl. 24.00 for brennevin og til kl. 01.00 for annen alkoholoholdig drikk. 
Sørum kommunestyre har vedtatt at Sørum kommune skal følge maksimaltidene. 



 
I høringsdokumentet foreslås det å innskrenke maksimaltiden, slik at all skjenking skal være avsluttet 
senest kl. 02.00. Dette begrunnes med at tilgangen på alkohol, antallet skjenkesteder, har hatt en 
kraftig økning de senere årene. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser til studier som 
påviser at antallet voldsepisoder øker med økt alkoholkonsum, og at jo lenger man gis anleding til å 
drikke alkohol, jo høyere blir alkoholkonsumet og -påvirkningen. 
 
Den kommunale friheten til å fastsette tidene for skjenking har lang tradisjon i Norge, og svært 
mange kommuner har, som Sørum, lagt seg på maksimaltiden. De senere årene har man til tross for 
dette sett en tendens til at flere kommuner vedtar en begrensning i skjenketiden for å forsøke å 
motvirke en videre økning i voldsepisoder og alkoholrelaterte skader. Det hevdes at man i enkelte 
kommuner/byer har sett positive resultater av slik innskrenkning. 
 
Mulighet for raskere reaksjon på ovetredelse av bestemmelser i alkoholloven 
Etter gjeldende alkohollov kan politiet stenge et salgs- eller skjenkested for inntil to dager, når dette 
er nødvendig for å hindre ordensfortyrrelser, for å ivareta personers og allmennhetens sikkerhet eller 
for å stanse eller avverge lovbrudd. 
 
I høringsdokumentet foreslås det å finne andre raske reaksjonsmåter enn at kun politiet kan gripe inn. 
Blant annet ber man om tilbakemelding på om det kan være hensiktsmessig å innføre en prøveordning 
der de kommunale kontrollørene med salgs- og skjenkebevillinger gis adgang til å inndra salgs- og 
skjenkebevillinger på stedet hvis de oppdager brudd på alkohollovens bestemmelser. De kommuner 
som ønsker å innføre slik adgang, må i så fall søke om og få tillatelse fra Helsedirektoratet. 
 
Gebyrer knyttet til salgs- og skjenkebevillinger 
De årlige gebyrene for salgs- og skjenkebevillinger har vært uendret siden 01.01.2006. Departementet 
mener det er behov for å vurdere størrelsen på gebyrene igjen nå. 
 
Gebyrene etter dagens satser er: 
”Salg:  

- 0,17 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

Skjenking:  

- 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

- 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

- 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.  

 
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1200 for salg og kr 3500 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan 
likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.” 
 
Sirus har foretatt en undersøkelse som viser at gjeldende gebyrsatser også i 2009 gjenspeiler et 
korrekt nivå ut fra de faktorene som beregnes inn i gebyrsatsene. Departementet foreslår derfor ingen 
endringer i gebyrene. 
 
Det foreslås i stedet innført en ny ordning hvor departementet foretar en mer jevnlig justering av 
satsene, ut fra bl.a. konsumprisindeksen. Dermed vil gebyrsatsene til enhver tid bedre være på det 
nivået de bør ligge.  
 
Vurdering: 
Maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk 
Det hersker liten tvil om at alkoholrelaterte voldsepisoder og skader som skyldes ruspåvirkning har 
økt de senere årene. På den ene siden er det samfunnsmessig viktig å forsøke å finne bøtemidler mot 
denne uheldige utviklingen. På den andre siden må det ses på som uheldig ut fra et lokaldemokratisk 
synspunkt å overstyre kommunenes egen fastsettelse av tidene for skjenking. 



 
Rådmannen vil allikevel legge mest vekt på det allmennpreventive aspektet. Dersom én time kortere 
skjenketid kan føre til færre alkoholrelaterte voldsepisoder og skader, vil en slik reduksjon være vel 
verdt å prøve. Det er nok heller ingen som tar skade av å slutte å drikke én time tidligere litt ute i de 
små timene. 
 
Mulighet for raskere reaksjon på ovetredelse av bestemmelser i alkoholloven 
Det er viktig å få til gode kontrollordninger med dertil målrettede reaksjonsmåter for overtredelser av 
alkohollovens bestemmelser. Det være seg salgs- eller skjenkesteder. 
 
Rådmannen er allikevel sterkt skeptisk til å innføre en ordning hvor de kommunale 
alkoholkontrollørene skal kunne inndra bevillinger på stedet. Alkoholkontrollørene gis ved slik 
fullmakt en sterk utvidelse av den rollen de har i dag. De har ingen politifullmakt, noe de i realiteten 
ville få ved slik adgang. Man bør ha et klart skille mellom hva som er politiets oppgaver, og hva som 
er kommunens (v/alkoholkontrollørene). 
 
Et vesentlig argument, sett fra rådmannens side, er hensynet til alkoholkontrollørene som personer og 
kommunalt ansatte eller engasjerte. Det å komme som menig alkoholkontrollør, uten politiets 
fullmakter, en sen nattetime og inndra en skjenkebevilling og kreve at skjenkestedet stenger på timen 
– og da vil jo det gjerne være på bakgrunn av overstadig beruselse hos mange av gjestene, bråk og 
slåssing – er en situasjon rådmannen ikke ønsker å sette våre alkoholkontrollører i. En slik situasjon 
vil kunne føre til at alkoholkontrollørenes sikkerhet settes i fare. 
 
Gebyrer knyttet til salgs- og skjenkebevillinger 
Rådmannen ser positivt på en endring som gjør at gebyrene fastsettes på en bedre, mer fleksibel og 
rettferdig måte enn tilfellet er i dag. 
 
 
Utskrift av saken til: 
• Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Sørumsand, den 10.11.2009 
Seksjonsleder: Helga Soldal 


