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HØRINGSUTTALELSE FRA GRIMSTAD KOMMUNE OM ENDRINGER I
ALKOHOLLOVEN ÅPNINGSDAGER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK
MV.

Grimstad kommune har følgende korte kommentarer til brev av 27.01.2014 med Høringsnotat
27.01.2014: Forslag om endring av lov 2. juni 1989nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
mv. (alkoholloven) —åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. med høringsfrist
28.04.2014:

Bakgrunnen for hvorfor disse endringen foreslås, er greit redegjort for sammen med
departementets vurderinger.

Forslaget om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske-
og pinseaften stiller Grimstad kommune seg positiv til. Da dette fører til at det vil bli
sammenfallende regler for dagligvarehandelen og AS Vinmonopolet for når det er tillatt med salg
av alle typer alkoholholdig drikk, noe som er mer logisk og hensiktsmessig. Dessuten er
Grimstad kommune enig i at dette bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser nettopp
fordi salg av øl fra dagligvarehandelen allerede er tillatt disse dagene.

Når det gjelder forslaget om å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolets utsalg
og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning, så synes dette også å være en
logisk følge av at det allerede omsettes alkohol på valgdagen på skjenkesteder samt at også
forbudet mot skjenking av brennevin er allerede er opphevet. Grimstad kommune er enig i
departementets vurdering i at dagens regel er blitt en symbolregel uten særlig faktisk innhold
verken i forhold til å understreke det høytidelige ved valghandlingen eller alkoholpolitiske
konsekvenser.

Kommunene er også blitt 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.
Grimstad kommune ser ikke lenger at den historiske begrunnelsen for å begrense utleveringen av
alkoholholdige varer bestilt på nett eller telefon er til stede, da denne type kjøp ikke kan betegnes
som impulskjøp. Kommunens syn må sees i sammenheng med endringer generelt i det norske
samfunnet både hva gjelder infrastruktur, handlevaner og forventninger til en tjeneste. Og som en
logisk følge av dette er kommunen også positiv til en tilsvarende ordning for adgangen til
utlevering av privatimportert vare.
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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - ÅPNINGSDAGER
FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK M.V.

Saksprotokoll i HelSe-og omsorgsutvalget - 18.03.2014

Behandling:

Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen bes gi en høringsuttalelse til forslag om endring av lov av 2. juni 1989nr. 27 om
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) i tråd med vedlagte forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannen bes gi en høringsuttalelse til forslag om endring av lov av 2. juni 1989nr. 27 om
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) i tråd med vedlagte forslag.

Dokumentliste:
Brev datert 27.01.2014 med høringsnotat av 27.01.2014 fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Forslag til høringsuttalelse.

Sammendrag:



Saken fremmes av rådmannen for helse- og omsorgsutvalget fordi utvalget er fagutvalg både i
forhold til alkoholpolitikken og også rusmiddelpolitiske konsekvenser.

Høringsnotatet inneholder forslag om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker
åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS
Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning. Det bes også
om vurdering av om det bør gjøres endringer i regelverket for når alkoholholdig drikk bestilt på
internett eller telefon fra AS Vinmonopolet, kan utleveres. Rådmannens forslag til
høringsuttalelse er positiv til de foreslåtte endringer.

Fakta:
Gjeldende rett som angir de statlige rammene for når salg av alkoholholdig drikk kan skje, er
nøye beskrevet i høringsnotatet. Bakgrunnen for endringsforslagene er å vurdere hvordan
detaljene rundt disse rammene skal utformes når det oppstår behov for det. Og i den senere tid
har man hatt en debatt rundt behovet for å endre bestemmelsene som gir forbud mot salg på
enkelte dager. I denne debatten er det ikke minst reist spørsmål ved om det er hensiktsmessig å
ha ulike regler for dagligvarebutikker og Vinmonopolet.

I korte trekk er dagens gjeldende rett som følger:
Man kan selge drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre i
dagligvarebutikker alle dager unntatt søn- og helligdager, 1. og 17.mai, og på
valgdagene.
For AS Vinmonopolets del gjelder forbudet i tillegg også jul-, nyttårs-, påske- og
pinseaften.
Det er ikke lenger skjenkeforbud for noen av de nevnte dagene.
Vinmonopolet kan inngå avtale med transportør om å utlevere varer bestilt via internett
eller telefon, men bare innenfor Vinmonopolets åpningsdager og —tider.
Ved privat innførsel gjelder begrensinger for utlevering av alkoholholdig drikk som
tilsvarer bestemmelsene for salg fra Vinmonopolet.

Vurdering:
Det er etter rådmannens vurdering ingen tvil om at begrensninger i tilgjengelighet er av de mest
effektive virkemidler for å redusere skader fra alkoholbruk. Derfor er det viktig og nødvendig
med tilgjengelighetsbegrensninger i form av at salg krever bevilling og at bevillingshavere må
forholde seg til sentrale og lokale rammer i sin utøvelse av bevillingene.

Men samtidig slutter rådmannen seg til departementets vurdering om at det nok er hovedsaklig
kulturelle og historiske begrunnelser igjen for et salgsforbud på de omtalte dagene. Rådmannen
er også enig i departementets vurdering i at det bare vil ha marginale alkoholpolitiske
konsekvenser å åpne for salg fra Vinmonopolet på de foreslåtte dagene samt også å åpne for salg
fra dagligvarebutikker på valgdagene. Rådmannen baserer sin vurdering på at det uansett er
tillatt med både salg fra dagligvarebutikker og skjenking på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften
samt at både det generelle skjenkeforbudet og skjenkeforbudet for brennevin på valgdagene,
allerede er opphevet. Det vurderes derfor at dagens regel om salgsforbud på valgdagene, er blitt
en symbolregel uten særlig faktisk innhold verken i forhold til å understreke det høytidelige ved
valghandlingen eller alkoholpolitisk konsekvenser.

Det må her bemerkes at oppheving av forbudet mot salg fra dagligvarebutikker de nevnte
dagene ikke automatisk vil føre til åpne butikker. Innenfor de rammer alkoholloven setter, er det
opp til kommunene selv å vurdere hvilke salgstider som skal tillates. Endringene må derfor
eventuelt vedtas i endring av "Forskrift om åpningstider og salg og skjenking etter alkoholloven
for Grimstad kommune, Aust-Agder."



Når det gjelder endringer i regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk
bestilt via internett eller telefon fra Vinmonopolet, så ser ikke rådmannen at den historiske
begrunnelsen for å begrense utleveringen lenger kan tillegges vekt. Det vil uansett gå noe tid fra
man bestiller varene til man kan få dem utlevert, så denne type kjøp kan ikke betegnes som
impulskjøp. Den generelle endringen i samfunnet vedrørende infrastruktur, handlevaner og
forventninger til en tjeneste, tilsier også etter rådmannens vurdering at man bør se på dette
regelverket på nytt. Som en logisk følge av disse vurderingene, anbefaler rådmannen at
Grimstad kommune også stiller seg positiv til en tilsvarende ordning for adgangen til utlevering
av privatimporterte varer.


