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FSK-041/14  - 09.04.2014 Vedtak: 

1. Elverum kommune  gir ikke tilslutning til Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger  i 
høringsnotat av 27. januar 2014 vedrørende endringer i alkoholloven,  og mener at det fortsatt skal 
være forbud mot å selge eller utlevere alkoholholdig drikk på valg- og folkeavstemningsdager. 

2. AS Vinmonopolets åpningstider beholdes uendret.   
3. Utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet, følger de 

samme reglene som AS Vinmonopolets utsalgssteder. 
 
Møtebehandling 
Forslag til vedtak fra Jørn Øversveen (A) på vegne av A og SV (alternativ 2 i saksutredningen): 

1. Elverum kommune  gir ikke tilslutning til Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger  i 
høringsnotat av 27. januar 2014 vedrørende endringer i alkoholloven,  og mener at det fortsatt skal 
være forbud mot å selge eller utlevere alkoholholdig drikk på valg- og folkeavstemningsdager. 

2. AS Vinmonopolets åpningstider beholdes uendret.   
3. Utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet, følger de 

samme reglene som AS Vinmonopolets utsalgssteder. 
 
Forslag til vedtak fra Yngve Sætre (H) på vegne av H og Frp; 
1. Elverum kommune gir tilslutning til Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger i høringsnotat av  
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27. januar 2014 vedrørende endringer i alkoholloven, og mener at loven for omsetning av 
alkoholholdig drikk bør endres i tråd med endringsforslagene i høringsnotatet. 
2. Utlevering av varer bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet følger de samme åpningstidene 
som for salg av øl mv i dagligvarehandelen. 
 
Avstemming 
Ved alternativ avstemming mellom Øversveens (A) forslag og Sætres (H) forslag ble Øversveens (A) forslag 
vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Erik Hanstad – H, Yngve Sætre – H, Vigdis Osbak – H og Kersti Grindalen – 
Frp). 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. 
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ELVERUM KOMMUNE 
 

 

Utredning 
 
Bakgrunn 
 
I formanskapssak FSK-020/14  - 12.02.2014 ble følgende vedtak fattet: 
Vedrørende ref.sak nr 4, dok. id 14/2394 «Høring om endringer i alkoholregelverket – Åpningstider for 
salg av alkoholholdig drikk mv»; Formannskapet ber administrasjonen utarbeide en høringsuttalelse på 
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av 
alkoholholdig drikke mv. 
 
Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 27. januar 2014: Forslag om 
endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. – åpningsdager for salg av 
alkoholholdig drikk mv.  Høringsnotatet følger saken som vedlegg. 
 
Kommunen er bedt om å gi en uttalelse vedrørende dagens ordning med forbud mot salg av alkohol på 
enkelte dager, og om det skal være ulike regler for dagligvarebutikkene og AS Vinmonopolet. Det er 
også bedt om en vurdering om det bør gjøres endringer i regelverket for når det kan skje utlevering av 
alkoholholdige drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet. 
 

Dagens regler 
 
Dagens regler er slik: 
 

 Salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre, skal 

ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17 mai, og på stemmedagene for stortingsvalg og 

fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming (gjelder dagligvarebransjen). 

 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jule-,nyttårs-, 

påske-, og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg og fylkestingsvalg, kommunestyrevalg 

og folkeavstemming.  Utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS 

Vinmonopolet, følger de samme reglene som AS Vinmonopolets utsalgssteder. 

Lovforslaget 
 
Nåværende lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) foreslås fra 
Helse- og omsorgsdepartementet endret slik at alle utsalgssteder har like åpningstider og dager.  Det 
betyr at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.  Det foreslås 
videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og 
dager for folkeavstemning. 
 
I departementets vurdering er følgende kommentert i forhold til dagens ordning og begrunnelse for 
endring: 
 

 Etter departementets oppfatning har tiden løpt fra forbudet mot salg på valgdagene, siden 
skjenkeforbudet for brennevin på valgdager allerede er opphevet.  

 Å åpne for salg fra Vinmonopolet på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, vil bare ha marginale 
alkoholpolitiske konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl mv fra dagligvarehandelen uansett er 
tillatt disse dagene.  
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I lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. foreslås følgende endringer: 

 §2-5 andre ledd skal lyde: Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- 
og helligdager, 1. og 17. mai. 

 §3-4 tredje ledd skal lyde: Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai. 

 §3-7 tredje ledd skal lyde: Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- 
og helligdager, 1. og 17. mai. 

 
Høringsinstansen er også bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for når det kan 
skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet.  Dersom 
utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider, ber departement om kommunens 
syn på om det bør settes andre tidsbegrensinger, for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at 
adgangen ble utvidet til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager. 

 

Konklusjon 
 
Rådmannen velger å framlegge denne saken uten innstilling til vedtak,  men har følgende alternative 
forslag til vedtak:   
 
Alternativ 1: 
 
1. Elverum kommune gir tilslutning til Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger  i høringsnotat 

av 27. januar 2014 vedrørende endringer i alkoholloven, og mener at loven for omsetning av 
alkoholholdig drikk bør endres i tråd med endringsforslagene i høringsnotatet.  

2. Utlevering av varer bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet, skal fortsatt følge 
Vinmonopolets åpningstider. 
Eller: 
Utlevering av varer bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet følger de samme 
åpningstidene som for salg av øl mv. i dagligvarehandelen. 

 
Alternativ 2: 
 
4. Elverum kommune  gir ikke tilslutning til Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger  i 

høringsnotat av 27. januar 2014 vedrørende endringer i alkoholloven,  og mener at det fortsatt skal 
være forbud mot å selge eller utlevere alkoholholdig drikk på valg- og folkeavstemningsdager. 

5. AS Vinmonopolets åpningstider beholdes uendret.   
6. Utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet, følger de 

samme reglene som AS Vinmonopolets utsalgssteder. 
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