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Høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av 
alkoholholdig drikk mv 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Gjesdal kommune støtter forslaget om at alkohollovens §§ 3-4 tredje ledd og 3-7 tredje ledd 
endres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat.   

 
  
19.02.2014 Drifts- og miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak fikk 7 mot 4 stemmer (Krf 3, Sp 1) og ble vedtatt.  
 
Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Torbjørn Fjermestad, Sp: 
Gjesdal kommune støtter ikke forslaget om at alkohollovens §§ 3-4 tredje ledd og 3-7 tredje 
ledd endres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat. 
 
DMU-027/14 Innstilling: 
Gjesdal kommune støtter forslaget om at alkohollovens §§ 3-4 tredje ledd og 3-7 tredje ledd 
endres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat.   

 

 
  
 
10.03.2014 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Det ble først votert over mindretallsforslaget fra møte i drifts- og miljøutvalget, fremmet av 
Torbjørn Fjermestad, Sp: 
Gjesdal kommune støtter ikke forslaget om at alkohollovens §§ 3-4 tredje ledd og 3-7 tredje 
ledd endres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat.   
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Forslaget fikk 9 (Krf og Sp) mot 18 stemmer og falt.  
 
Deretter ble det votert over innstillingen fra drifts- og miljøutvalget med følgende 
tilleggsforslag, fremmet av Marit Høie, H: 
Utlevering fra post/post i butikk bør kunne skje i hele postens/butikkens åpningstid. Dette bør 
også gjelde for privatimporterte alkoholholdige varer. 
 
Forslaget fikk 17 mot 10 (Sp, 6 Krf – Toralf Hetland, Ola Andreas Byrkjedal, Per Steinskog, 
Magnar Mæland, Mona-Lisa Hovland, Per Dirdal, 2 Ap- Jan Ove Hanasand og Reidar Skjold)  
stemmer.  
 
K-017/14 Vedtak: 
Gjesdal kommune støtter forslaget om at alkohollovens §§ 3-4 tredje ledd og 3-7 tredje ledd 
endres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat.   
 
Utlevering fra post/post i butikk bør kunne skje i hele postens/butikkens åpningstid. Dette bør 
også gjelde for privatimporterte alkoholholdige varer. 
 

 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
GJESDAL KOMMUNE 
 
 
Kristin Wulvig 
arkivar/politisk sekretær/webansvarlig 
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