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HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE: OM ENDRINGER I 

ALKOHOLREGELVERKET - ÅPNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG 

DRIKK MV 

 

 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endring i alkoholloven, hvor det 

åpnes 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 er 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. 

 

Byrådet vedtok den 29.04.2014 i byrådssak 1040/14 følgende: 

«Byrådet i Oslo avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til Helse- og 

omsorgsdepartementets forslag om endring av alkoholloven: 

 

Byrådet støtter forslaget til endring og er i det vesentlige enig med departementets vurdering. 

Det påpekes at endringene primært vil knytte seg til AS Vinmonopolet, som kommunen ikke 

regulerer eller har kontrollmyndighet over. 

 

Lovforslaget medfører at AS Vinmonopolet kan holde åpnet jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. 

De foreslåtte endringene vil ikke ha noen direkte konsekvenser for kommunes 

kontrollvirksomhet, da kommunen etter loven ikke kontrollerer AS Vinmonopolet. Kommunen 

kontrollerer heller ikke utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via Internett eller telefon fra 

AS Vinmonopolet. Oslo kommune støtter dog en lovendring som medfører at utlevering kan 

skje utover Vinmonopolets åpningsdager og tider. Slike bestillinger er ikke impulskjøp. Utvidet 

henting - og leveringstid kan gjøre slike innkjøp mer kundevennlig, ikke minst for eldre og 

andre med bevegelsesvansker.  

 

Oslo kommune støtter forslaget om å åpne for salg av alkoholholdigdrikk fra AS Vinmonopolet 

og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning. Kommunen har kontroll av 
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skjenkesteder på de aktuelle dagene, så utvidelse til salgssteder vil ikke medføre nevneverdige 

praktiske eller økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Alkoholpolitisk er Oslo kommune enig med departementets vurderinger. Foreslåtte endringer 

vil få marginale alkoholpolitiske konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl og skjenking av 

alkohol er tillatt på disse dagene.  Det understrekes også at tiden har løpt fra forbudet mot salg 

på valgdagene. Formålet med forbudet var å understreke det høytidelige ved valghandlingen og 

å forebygge at personer møter beruset opp for å avgi stemme. Det skjenkes alkohol på 

valgdagen og forbudet mot skjenking av brennevin er tidligere opphevet, uten at det har vært 

registrert økende beruselsesutfordringer knyttet til valgdagen. Videre skal det påpekes at 

dagens valgordning innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Oslo kommune er enig i at 

forbud mot alkoholsalg på valgdagen er en symbolregel uten særlig faktisk innhold.» 
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