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HØRING OM ENDRING I ALKOHOLLOVEN - ÅPNINGSDAGER FOR 
SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV. 

 
Rådmannens innstilling 
Porsgrunn kommune slutter seg til forslag om at AS Vinmonopolet kan holde sine 
butikker åpne jul-, nyttårs-, og påskeaften, samt å åpne for salg av alkoholholdig 
drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for 
folkeavstemning. 
 
Gjeldende ordning for utlevering av varer fra AS Vinmonopolet, foreslås opprettholdt. 
 
 
Vedlegg 
Høringsnotat av 27. januar 2014. 
 
Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har fremlagt forslag til endringer av lov av 2. juni 
1989 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Endringsforslaget gjelder § 2-5 og §§ 
3-4 og 3-7. Departementet foreslår 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 også bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i 
regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk fra AS 
Vinmonopolet, bestilt via internett eller telefon. 
 
Vurdering 
Bakgrunnen for alkohollovens forbud mot salg på jul-, nyttårs- påske- og pinseaften 
og forbud mot salg på valg- og folkeavstemningsdager er, ifølge høringsnotatet, at 
tilgjengelighetsbegrensninger virker hemmende på forbruket, som igjen påvirker 
skadeomfanget. At forbudene gjelder de nevnte dager har kulturelle og historiske 
begrunnelser. 
 
Departementet bemerker at jul-, nyttårs- påske- og pinseaften riktignok er dager som 
er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi vet at det konsumeres 
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mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være ekstra stort. På den annen 
side mener departementet at det må kunne legges til grunn at å åpne for salg fra AS 
Vinmonopolet de nevnte dager, bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser i 
dag, ikke minst fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen uansett nå er tillatt disse 
dagene.  
 
Rådmannen er enig i en slik vurdering. 
 
Når det gjelder dager for valg og folkeavstemning var formålet med alkoholforbudet 
opprinnelig å understreke det høytidelige ved valghandlingen og å forebygge at 
personer møter beruset opp for å avgi stemme. Departementet mener det er på tide å 
oppheve forbudet mot salg av alkoholholdig drikk på valgdagene, på bakgrunn av at 
skjenkeforbudet for brennevin på valgdager allerede er opphevet, og ettersom det 
uansett omsettes alkohol på valgdagen. Videre påpekes det at dagens valgordning 
innebærer at svært mange forhåndsstemmer. En eventuell fremtidig løsning med e-
valg vil også være med på, dersom den blir innført, å underbygge argumentet ovenfor 
om at tiden har løpt fra forbudet mot salg av alkohol på valgdagen. 
 
Rådmannen stiller seg også her bak departementets konklusjon om at forbud på 
valgdager blir en symbolregler uten særlig faktisk innhold. 
 
Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det bør gjøres endringer i regelverket for når 
det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS 
Vinmonopolet, mener rådmannen at det er ønskelig at eksisterende regler for 
utleveringstidspunkter skal opprettholdes. Rådmannen anbefaler med andre ord at 
Postens utlevering av Vinmonopolets varer skal begrenses av Vinmonopolets 
åpningstider. 
 
I henhold til alkoholloven § 3-4, kan åpningstidene for AS Vinmonopolets utsalg være 
mellom kl. 08.30 og 18.00 på hverdager, og mellom kl. 08.30 og 15.00 på lørdager. 
Åpningstidene fastsettes av departementet, men for lokale Vinmonopol-utsalg kan 
åpningstiden dog ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk 
i kommunen. 
 
Rådmannens oppsummering. 
Som det fremgår av ovennevnte, anbefaler rådmannen langt på veg, departementets 
forslag til endringer i deler av alkoholloven. Rådmannen vil imidlertid foreslå at 
Porsgrunn kommune anbefaler at gjeldende ordning for utlevering av varer fra AS 
Vinmonopolet via nett eller telefon, opprettholdes. Det foreslås også at adgangen til 
utlevering av privatimport av alkoholholdige varer bør følge AS Vinmonopolets 
åpningstider, altså at gjeldende praksis videreføres. 
 


