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Høring - Endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig 
drikk 
 

INNSTILLING: 
Nittedal kommune slutter seg til forslaget. Hensynene bak forbudet mot salg jule-, 
nyttårs,- påske- og pinseaften, samt valgdager og dager for folkeavstemning er ikke 
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil 
være mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot 
mulige negative konsekvenser. 
 
 
 
RÅDMANNEN I NITTEDAL 
 
 
Anne-Birgitte Sveri 
 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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Vedlegg:  
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 

SAKSFRAMSTILLING: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken gjelder forslag om flere åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk fra AS 
Vinmonopolet og dagligvarebutikker. 
 
Saksopplysninger 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høringsnotat om lovforslaget til bl.a. landets 
kommuner. Høringsnotatet er vedlagt. 
 
Høringsfrist er den 28.4.2014. Dersom kommunestyret vedtar innstillingen sendes 
uttalelsen elektronisk til departementet samme dag. 
 
Forhold til eksisterende plandokument 
Ikke relevant. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap) 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser for universell utforming (Diskriminerings og tilgjengelighetsloven)  
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser for folkehelse 
Tilgjengelighetsbegrensning er et sentralt virkemiddel i alkoholpolitikken. Økt tilgang på 
alkoholholdig drikk kan føre til større misbruk og ha negative konsekvenser for 
folkehelsen. 
 
Konsekvenser for forebygging av kriminalitet 
Økt misbruk kan ha konsekvenser for forebygging av kriminalitet. 
 
Vurdering av konsekvenser for barn og unges interesser 
Dette punktet antas å være tema i komite for oppvekst og utdannings behandling av 
saken. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger til grunn at bevillingsordningene og statlige rammer for når 
omsetning av alkoholholdig drikk kan finne sted i all hovedsak opprettholdes. I forslaget 
utvides rammene noe. Rådmannen kan ikke se at det foreligger gode nok grunner til å 
fraråde lovforslaget. 
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Departementet har også bedt høringsinstansene om det bør gjøres endringer i 
regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller 
telefon fra AS Vinmonopolet. Bestilling via internett/telefon har etter rådmannens 
vurdering større praktisk betydning i de deler av Norge der det er uforholdsmessig langt 
til et Vinmonopol. Dette berører antageligvis i liten grad Nittedal kommune, og det 
foreslås at kommunen avstår fra å kommentere dette. 
 
Rådmannen innstiller på at Nittedal kommunen gir slik 
 

høringsuttalelse: 
 

Det vises til høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av 
alkoholholdig drikk mv. 
 
Nittedal kommune er slutter seg til forslaget. Hensynene bak forbudet mot salg 
jule-, nyttårs,- påske- og pinseaften, samt valgdager og dager for 
folkeavstemning er ikke tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør 
opprettholdes. Kommunen er i utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av 
rammene for salg av alkoholholdig drikk som kan føre til økt misbruk, men likevel 
kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil være mest i samsvar med 
samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot mulige negative 
konsekvenser. 
 

Komite for miljø og samfunnsutvikling har behandlet saken i møte 31.03.2014 sak 
7/14 
 
Møtebehandling 
Representanten Ole Erik Yrvin (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nittedal kommune slutter seg ikke til forslaget. 
 
Hensynene bak forbudet mot salg jule-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager 
for folkeavstemning, er nå som tidligere tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør 
opprettholdes. Kommunen er i utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene 
for salg av alkoholholdig drikk som kan føre til økt misbruk, og er kommet til at den 
foreslåtte utvidelsen ikke vil være i samsvar med samfunnets forventninger om 
tilgjengelighet veid mot de negative konsekvensene. 
 
Votering 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra representanten 
Ole Erik Yrvin (Ap). 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (2Ap, 1 KrF) 
 
Vedtak 
Nittedal kommune slutter seg til forslaget. Hensynene bak forbudet mot salg jule-, 
nyttårs-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager for folkeavstemning er ikke 
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil 
være mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot 
mulige negative konsekvenser 
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Formannskapet har behandlet saken i møte 07.04.2014 sak 38/14 
 
Møtebehandling 
Representanten Ole Erik Yrvin (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nittedal kommune slutter seg ikke til forslaget. 
Hensynene bak forbudet mot salg jule-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager 
for folkeavstemning, er nå som tidligere tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør 
opprettholdes. Kommunen er i utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene 
for salg av alkoholholdig drikk som kan føre til økt misbruk, og er kommet til at den 
foreslåtte utvidelsen ikke vil være i samsvar med samfunnets forventninger om 
tilgjengelighet veid mot de negative konsekvensene. 
 
Representanten Øyvind Nerheim (KrF) fremmet følgende forslag: 
Nittedal kommune slutter seg til deler av forslaget. 
Hensynet bak forbudet mot salg jule-, påske- og pinseaften er nå som tidligere 
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil 
være mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot 
mulige negative konsekvenser 
 
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nittedal kommune slutter seg til forslaget (1. setning i innstillingen fra komite for miljø og 
samfunnsutvikling). 
 
Votering 
Forslaget fra representanten Ole Erik Yrvin (Ap ble forkastet med 10 mot 1 stemme). 
Forslaget fra KrF ble forkastet med 8 mot 3 stemmer (1 Ap, KrF og Sp). 
Forslaget fra FrP (1. setning i innstillingen fra komite for miljø og samfunnsutvikling) ble 
vedtatt med 8 mot 3 stemmer (1 Ap, KrF og Sp). 
Innstillingen fra komite for miljø og samfunnsutvikling, fra og med andre setning ble 
vedtatt med 6 mot 5 stemmer (FrP og H). 
 
Vedtak 
Nittedal kommune slutter seg til forslaget. Hensynene bak forbudet mot salg jule-, 
nyttårs-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager for folkeavstemning er ikke 
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil 
være mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot 
mulige negative konsekvenser 
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.04.2014 sak 47/14 
 
Møtebehandling 
Representanten Helge Fossum (FrP) gjentok sitt forslag fra formannskapet: 



 
 

5 
 

Nittedal kommune slutter seg til forslaget (1. setning i innstillingen fra komite for miljø og 
samfunnsutvikling). 
 
Representanten Ole-Erik Yrvin (Ap) gjentok sitt forslag fra formannskapet: 
Nittedal kommune slutter seg ikke til forslaget. 
Hensynene bak forbudet mot salg jule-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager 
for folkeavstemning, er nå som tidligere tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør 
opprettholdes. Kommunen er i utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene 
for salg av alkoholholdig drikk som kan føre til økt misbruk, og er kommet til at den 
foreslåtte utvidelsen ikke vil være i samsvar med samfunnets forventninger om 
tilgjengelighet veid mot de negative konsekvensene. 
 
Representanten Øyvind Nerheim (KrF) gjentok sitt forslag fra formannskapet: 
Nittedal kommune slutter seg til deler av forslaget. 
                                   -       -                                   
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at denne utvidelsen vil være 
mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot mulige 
negative konsekvenser. 
 
Votering 
Forslaget fra representanten Ole-Erik Yrvin (Ap) ble forkastet med 24 mot 5 stemmer 
(Ap). 
Forslaget fra representanten Øyvind Nerheim (KrF) ble forkastet med 25 mot 4 stemmer 
(KrF og 2 Ap og Sp) 
Forslaget fra representanten Helge Fossum (Frp) ble forkastet med 22 mot 7 stemmer.  
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer (FrP og H). 
 
Vedtak 
Nittedal kommune slutter seg til forslaget. Hensynene bak forbudet mot salg jule-, 
nyttårs-, påske- og pinseaften, samt valgdager og dager for folkeavstemning er ikke 
tilstrekkelig tungtveiende til at forbudet bør opprettholdes. Kommunen er i 
utgangspunktet kritisk til enhver utvidelse av rammene for salg av alkoholholdig drikk 
som kan føre til økt misbruk, men likevel kommet frem til at den foreslåtte utvidelsen vil 
være mest i samsvar med samfunnets forventninger om tilgjengelighet veid om mot 
mulige negative konsekvenser. 
 
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 28.april.2014 
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