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Høring om endringer i alkoholloven - åpningstider for salg av
alkoholholdige drikk

Saksnr.: Utvalg Møtedato
7/14 Utvalg for helse og omsorg 13.02.2014

20/14 Lenvik kommunestyre 13.03.2014

Vedlegg:
- Ingen

Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet 27.1.2014 vedr. høring om endringer i
alkoholloven —åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.

Kort sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet sender ved skriv 21.1.2014 på høring forslag til
endringer i alkoholloven —åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.

Høringsfristen er satt til 28. april 2014.

Saken fremlegges til politisk behandling for uttalelse.

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgsdepartementet skriver slik i brev av 27.1.2014:

Høringsnotatetinneholderforslagonit å åpne for at AS Vinmonopoletkan holde sine butikker
åpnejul-, nyttårs-,påske- og pinseaften.Det foreslåsvidere å åpne for salg av alkoholholdig
drikk fra AS Vinmonopoletog dagligvarebutikkerpå valgdagerog dager for folkeavstemning.
Høringsinstanseneblir også bedt om å vurdereom det bør gjøres endringeri regelverket for
når det kan skje utleveringav alkoholholdigdrikk bestilt via internetteller telefon fra AS
Vinmonopolet.

Høringsfristener 28. april 2014.

Det bes om at høringsuttalelsenesendestil:
Helse-og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
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1høringsnotatet er det gitt slik oversikt over endringsforslagene:

Oversikt over høringsnotatets forslag
I høringsnotatet her foreslås det å åpne for 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.

Høringsinstansene blir videre 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.

Bakgrunn
Bevillingsordningene og statlige rammer for når omsetning av alkoholholdig drikk
kan finne sted, er sentrale virkemidler i alkoholpolitikken, da begrensninger i
tilgjengeligheten er av de mest effektive virkemidlene for å redusere skader fra
alkoholbruk. Tilgjengelighetsbegrensninger i form av at salg krever bevilling og at
bevillingshaver må forholde seg til statlige og kommunale rammer for utøvelse av
bevillingen, er derfor viktige og nødvendige.

Detaljene rundt hvordan disse rammene skal utformes, må imidlertid vurderes når
det oppstår behov for det. For et par år tilbake var det en bred debatt om
skjenketidene. Det ble da avklart at det var politisk flertall for at vi fortsatt skal ha
statlige normal- og maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk, og at disse
ikke skulle endres.

Senere har vi fått en debatt om det er behov for å endre bestemmelsene som gir
forbud mot salg på enkelte dager. Ikke minst er det reist spørsmål ved om det er
hensiktsmessig å ha ulike regler for dagligvarebutikkene og Vinmonopolet.

Gjeldende rett
De statlige rammene for når salg av alkoholholdig drikk kan skje, er gitt
alkoholloven § 3-4 for salg av drikk over 4,7 volumprosent fra AS Vinmonopolet
og i alkoholloven § 3-7 for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7
volumprosent alkohol i dagligvarehandelen.

Bestemmelsene om hvilke dager det ikke er tillatt å selge alkoholholdig drikk,
finner vi i bestemmelsenes tredje ledd.

For salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent
alkohol eller mindre, gjelder følgende:

"Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov."
For AS Vinmonopolet gjelder følgende bestemmelse:

"Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt ved lov."
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Reglene er sammenfallende, med det unntak at salg på jul-, nyttårs-, påske- og
pinseaften er tillatt for øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7
volumprosent elleti mindre, mens det er forbudt å selge sterkere drikker disse
dagene.

Tidligere hadde man også bestemmelser som forbød skjenking av brennevin på
enkelte dager, men disse er nå opphevet, jf. Ot.prp. nr. 86 (2003-2004).

Vinmonopolet kan inngå avtale med transportører om å levere ut varer bestilt via
telefon og nettbutikk. Vinmonopolet har i dag en distribusjonsavtale med Posten
om levering av slik alkoholholdig drikk via postkontor, post i butikk og ved
hjemkjøring. Utlevering må skje innenfor Vinmonopolets åpningsdager og -tider, som
etter loven § 3-4 kan være mellom klokken 08.30 og 18.00 på hverdager og klokken 08.30
og 15.00 på lordager. Kravet til utleveringstider er tatt inn i distribusjonsavtalen.

Alkoholloven § 2-5 første ledd gir tidsbegrensninger for utlevering av alkoholdig
drikk ved privat inpførsel. Begrensningene tilsvarer bestemmelsene for salg fra
Vinmonopolet, slik at det er forbudt med salg på jul-, nyttårs-, påske- og
pinseaften, samt på valg- og folkeavstemningsdager, og slik at utlevering må skje
innenfor tider som tilsvarer de maksimale åpningstider for AS Vinmonopolet.

4 Departementets vurdering
4.1 Apningsdager
Bakgrunnen for forbudene mot salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og
forbud mot salg valg- og folkeavstemningsdager er at
tilgjengelighetsbegrensninger virker hemmende på forbruket som igjen påvirker
skadeomfanget. At forbudene gjelder de nevnte dager har kulturelle og historiske
begrunnelser.

Etter departementets oppfatning har tiden løpt fra forbudet mot salg på
valgdagene. Forrhålet med forbudet var å understreke det høytidelige ved
valghandlingen og å forebygge at personer møter beruset opp for å avgi stemme.
Imidlertid vil departementet peke på at skjenkeforbudet for brennevin på
valgdager allerede er opphevet, og at det uansett omsettes alkohol på valgdagen.
Videre skal det påpekes at dagens valgordning innebærer at svært mange
forhåndsstemmer Forbud mot alkoholsalg på valgdagen blir dermed en
symbolregel uten særlig faktisk innhold.

Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe
annerledes. Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi
vet at det konsurneres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være
ekstra stort. På den annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg
fra Vinmonopolet på disse dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske
konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen uansett er
tillatt disse dagene.

Flere åpningsdager vil påvirke kostnadene til Vinmonopolet, og det er ikke gitt at
endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst for AS
Vinmonopolet.
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Flere åpningsdager vil også ha konsekvenser av personalpolitisk art, jf. blant
annet at monopolets ansatte per i dag har tariffestet fri på jul-, nyttårs-, påske- og
pinseaften. Se nærmere under administrative og økonomiske konsekvenser i
punkt 5.

Departementet skal bemerke at oppheving av forbudet mot salg disse dagene
ikke auto-matisk vil føre til åpne butikker. Innenfor de rammene alkoholloven
setter, er det opp til kommunene å vurdere hvilke salgstider de vil tillate. Også
butikkene og Vinmonopolet må vurdere hva slags åpningstider og -dager som er
ønskelige når de søker om bevilling. Når det gjelder det statlig eide Vinmonopolet,
bør de faktiske åpningsdagene besluttes av Vinmonopolet selv i samråd med eier.
I vurderingene må blant annet personalpolitiske og bedriftsøkonomiske hensyn
inngå.

4.2 Tidspunkt for utlevering
Det er stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig å holde på regelen om at
Posten og eventuelle andre utleverere AS Vinmonopolet måtte inngå avtale med,
må holde seg til Vinmonopolets åpningstider ved utlevering av alkoholholdig drikk.
Dette gjelder både der varene hentes på postkontor/post i butikk og der varene
leveres ut av Posten.

Det kan hevdes at det er upraktisk at Posten ikke kan levere ut i den åpningstiden
de leverer ut andre varer. Merk imidlertid at post i butikk uansett i en del tilfeller
har andre åpningstider enn vertsbutikken. Ulike åpningstider for ulike
serviceoppgaver under samme tak er derfor ikke unikt for utlevering av
alkoholholdig drikk.

Bakgrunnen for dagens ordning tilsvarer begrunnelsen for bestemmelsen om
åpningstidene til Vinmonopolet: Begrensede åpningstider begrenser
tilgjengeligheten, noe som påvirker konsum og skadeomfang i positiv retning.

Ved utleveringer etter bestilling til Vinmonopolet per telefon eller internett, går det
imidlertid noe tid mellom bestilling og utlevering. Dette innebærer at vi ikke i
samme grad som ved kjøp i fysiske butikker vil snakke om impulskjøp. Slik sett
slår begrunnelsen bak tidsbegrensningen ikke til i like stor grad som for fysiske
utsalg. Dette taler for å endre ordningen slik at utlevering ikke begrenses av
Vinmonopolets åpningstider. På den annen side skal det påpekes at utviklingen
går i retning av stadig kortere utleveringstid for varer bestilt på nett, noe som
svekker argumentasjonen over.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om ordningen for utlevering
bør endres. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets
åpningstider, ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i
prinsippet bør stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes
andre tidsbegrensninger, for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at
adgangen ble utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.

Det blir videre spørsmål om en ev. endring for AS Vinmonopolet bør følges av
tilsvarende endring for adgangen til utlevering av privatimportert vare, jf. at det
også her er en annen enn selger som utleverer varen. Departementet ber om
høringsinstansenes syn også på dette.
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Åpning for salg av alkohol på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt dager for
valg og folkeavstemning, vil innebære administrative og økonomiske
konsekvenser for AS Vinmonopolet. Det må antas at flere åpningsdager vil føre til
noe mersalg, men de ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager. Dette
påvirker behovet fer bemanning og de totale kostnaclene til AS Vinmonopolet, og
det er ikke gitt at endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst
for AS Vinmonopolet.

I tillegg er det slik at Vinmonopolets ansatte har tariffestet at de har fri jul-, nyttårs-
, påske- og pinseaften. Å åpne butikkene disse dagene, vil kreve forhandlinger og
løsninger med fagforeningene, og vil uansett medføre konsekvenser for de
ansatte i form av ugunstig arbeidstid. Dessuten er det slik at Vinmonopolet har
uffordringer knyttet til ufrivillig deltid fordi mange handler i tilknytning til helgene.
Åpning de aktuelle dagene vil kunne forsterke dette.

1denne forbindelse minnes det imidlertid om at det i prinsippet vil være AS
Vinmonopolet som, i samråd med eier, vurderer om utvidet adgang til salg skal
utnyttes, jf. ovenfor under punkt 4.1.

Åpning for salg av alkohol i dagligvarehandelen på valgdager vil imidlertid ikke
antas å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
dagligvarehandelen. Butikkene er uansett åpne disse dagene, og det vil heller
være slik at en lovending her vil føre til redusert behov for å informere om at
alkohol ikke kan Selges denne dagen.

Eventuell endring av tidsinnskrenkningene for utlevering av alkoholholdig drikk vil
være en forenkling for utleverere, og vil ikke innbære økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning.

6 Merknader til lovforslaget
Merknader til forslagene om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv:

Til § 2-5 andre ledd:

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å utlevere alkoholholdig drikk ved
privatimport. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, nyttårs-,
påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Etter dette er det kun på
søn- og helligdager samt på 1. og 17. mai at utlevering er forbudt, noe som
tilsvarer bestemmelsene i g 3-4 og 3-7 om salg av alkoholholdig drikk.

Til § 3-4 tredje ledd:

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk fra AS
Vinmonopolets utsalg. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter
jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
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Etter dette er det kun på søn- og helligdager samt på 1. og 17. mai at salg er
forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 3-7 om salg av alkoholholdig drikk
som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre.

Til § 3-7 tredje ledd:

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk som
inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre fra innehaver av kommunal
salgsbevilling. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-,
nyttårs-, påske- og pinseaften. Etter dette er det kun på søn- og helligdager samt
på 1. og 17. mai at salg er forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 3-4 om
salg av sterkere alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet.

7 Lovforslaget
lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres 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.

Vurdering:
I høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet redegjøres det for
endringsforslagene om å utvide salgstiden for alkohol til også å omfatte jul-,
nyttårs-, påske- og pinseaften, samt valgdagene.

Endringen vil medføre at det kan selges alkohol 4 dager mer i løpet av året og 5
dager for de årene det er valg. Om dette vil skape flere utfordringer i forhold til økt
konsum som følge av økt tilgjengelighet er vanskelig å ha klare formeninger om på
forhånd.

I følge statistikken som AS Vinmonopolet opererer med så ser en at det i Lenvik
kommune er utflating og nedgang i konsumet de senere år når det gjelder salg av
brennevin, mens det for vin har vært økning i omsatt mengde i hele perioden.
Omsetningen av øl og sterkvin har hatt noe variabelt salgsvolum med økning i 2013.
(se statistikk).

Omsetningen av alkoholholdig drikk i dagligvarebutikkene i Lenvik viser nedgang i
antall vareliter solgt fra 2010 og til og med 2012. Hva som er årsaken til nedgangen
er ikke kjent for kommunen.
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Alkoholomsetning i vareliter for AS Vinmonopolet på Finnsnes for 2009 —2010
—2011 —2012 —2013
Omsetnings-Alkohol-20092010201120122013
formkategori
Faktisk solgteSvakvin
mengder (liter)
alkohol

179 000 182 000 191 000 194 000 201 000

Faktisk solgteBrennevin
mengder (liter)
alkohol

59 000 58 000 55 000 53 000 52 000

Faktisk solgte(31, sterkvin
mengder (liter)etc.
alkohol

6 000 4 000 6 000 6 000 7 000

Sum solgteTotalt
mengder (liter)
alkohol

244 000 244 000 252 000 253 000 260 000

Kilde: htt ://www.vinmonolet.no/artikkel/om-vinmono olet/sal stall




Alkoholomsetning i vareliter for dagligvarebutikkene i Lenvik kommune for
2009 —2010 —2011 - 2012:





Navno addresser 2009 2010 2011 2012 2013

Sum antall solgte liter alkohol (ø1) 463 824 464 668 460 242 445 279 ikke klar.

Kilde: Omsetningsoppgaver fra salgsstedene.

Ved å leggetilgrunnat økt tilgjengelighetgirøkt forbruk,så er sansynligheten
tilstedefor at det vilbliøkningi antalletsolgtevareliteralkoholi kommunenved
utvidelseav salgstiden,

Høringsinstanseneblirviderebedtom å vurdereom det bør gjøresendringeri
regelverketfor når det kan skjeutleveringav alkoholholdigdrikkbestiltvia internett
ellertelefonfra AS Vinmonopolet.

Hvorstortomfangetav denneformenfor omsetningav alkoholer i Lenviker ikke
kjentfor kommunen.Det er hellerikkekjentom dette representerernoe problemfor
publikumsomeventueltmåtte benytteseg av dettetilbudet.

På den annensidekanen ikkeheltse de storesamfunnsmessigeutfordringerved at
det gisanledningtil å henteutvarersomer bestiltlevertgjennomtransportør,på et
annettidspunktenn innenforAS Vinmonopoletsåpningstider.

Sakenfremleggestilpolitiskbehandlingmed innstillingi to alternativerslik

Innstilling:
Alt I:
Lenvikkommunestyrevisertilhøringsnotatetfra Helse-og omsorgsdepartementetav
27.1.2014 med forslagtilendringeri utleveringstidenog salgstidenfor alkoholog
menerat gjeldendeordninghar fungerttilfredsstillendeog at dennevidereføres
uendret.
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Alt. II:
Lenvik kommunestyre viser til høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet av
27.1.2014 med forslag til endringer i utleveringstiden og salgstiden og gir tilslutning til
forslaget om å oppheve forbudet mot salg jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften samt på
valg- og folkeavstemningsdager, jf. endringsforslaget i alkohollovens §§ 3-4 tredje
ledd og 3-7 tredje ledd

Kommunestyret tar til underretning departementets kommentar (jf. notatets kap. 4.1,
4. og 5. ledd) om at dette ikke automatisk vil føre til åpne butikker de aktuelle
dagene, da det vil være opp til kommunene å vurdere hvilke salgstider de vil tillate.

Kommunestyret støtter videre endringsforslaget i alkohollovens § 2-5, andre ledd om
at det skal være forbudt å utlevere alkoholholdig drikk ved privat innførsel på
søndager- og helligdager, 1. og 17. mai.

Omfanget av utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS
Vinmonopolet er ikke kjent for kommunen. Det er heller ikke kjent om dette
representerer noen problemer for publikum som eventuelt måtte benytte seg av dette
tilbudet innenfor AS Vinmonopolets åpningstider.

På den annen side kan en ikke helt se de store samfunnsmessige utfordringer ved at
det gis anledning til å hente ut varer som er bestilt levert gjennom transportør, på
tidspunkt utenfor AS Vinmonopolets åpningstider.

Lenvik rådhus,3. februar.2014

MargretheHagerupsen
Rådmann

Torleif Josefsen
Spesialrådgiver

Behandling/vedtak i Utvalg for helse og omsorg den 13.02.2014 sak 7/14
Tilstede samtlige 7 representanter.
Alt I og Alt Il ble satt opp mot hverandre.
Alt I ble vedtatt mot 2 stemmer.

Utvalgets tilråding (vedtatt med 5 mot 2 stemmer):

Alt I:
Lenvik kommunestyre viser til høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet av
27.1.2014 med forslag til endringer i utleveringstiden og salgstiden for alkohol og
mener at gjeldende ordning har fungert tilfredsstillende og at denne videreføres
uendret.
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Behandlinglvedtak Lenvik kommunestyre den 13.03.2014 sak 20114
Beate Seljenes H permittert kl. 19.30.
Tilstede 30 av 31 repr/vararepr.
Vedtaket fattet med 17 mot 13 stemmer.

Tonni Nylund FrP to opp rådmannens innstilling alt.11.
Grethe Sebulonsen AP fremmet utvalgets tilråding alt. I.

Avstemming:
Det stemmes alternativt mellom utvalgets tilråding alt. I og rådmannens innstilling
alt.
- Utvalgets tilråding alt. I —17 stemmer
- Rådmannens innstilling alt. Il —13 stemmer

Kommunestyrets vedtak (UHO's ti1råding aIt. I —vedtatt mot 13 stemmer):

Alt. I:
Lenvik kommunestyre viser til høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet av
27.1.2014 med forslag til endringer i utleveringstiden og salgstiden for alkohol og
mener at gjeldende ordning har fungert tilfredsstillende og at denne videreføres
uendret.
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