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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN OG
ALKOHOLFORSKRIFTEN - OPPHEVELSE AV FORBUDET MOT PRIVAT
INNFØRSEL AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Vi viser til departementets brev datert 05.12.2008 angående "Høring - forslag til endringer i
alkoholloven og alkoholforskriften - opphevelse av forbudet mot privat innførsel av
alkoholholdig drikk".

Det foreslås at forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk i alkoholloven oppheves.
Fylkesmannen har ikke bemerkninger til dette forslaget. Vår uttalelsen knyttes særlig opp til
pkt. 4.7.3.9 Ansvar for registreringsordningen og tilsyn med utleverere av alkoholholdig
drikk.

Det fremkommer av forslaget at "privatinnførsel", i likhet med i dag, må forstås som innførsel
foretatt av privatpersoner til personlig bruk i motsetning til næringsimport som er underlagt
andre reguleringer. Det er kun direkte kjøp av alkoholholdig drikk fra aktører i utlandet som
det åpnes for. For at alkoholdrikken skal kunne sies å være kjøpt i utlandet, må både bestilling
og betaling foretas av kjøper direkte til utenlandsk aktør og ikke via mellommenn i Norge.

Ved privatimport av alkoholholdig drikk åpnes det for at andre enn privatpersonene selv kan
frakte drikkevarene inn i landet for levering til privatpersonen i Norge. Det vil være behov for
bruk av transportør. Det er videre foreslått krav som må tilfredsstilles for at transportøren skal
kunne utlevere varene. Kravene omhandler kontroll av alder og ruspåvirkning,
utleveringstidspunk og utleveringssted. Vi har ikke bemerkninger til disse kravene.

I punkt 4.7.3 omtales "Krav for å kunne være utleverer av alkoholholdig drikk ved privat
innførsel". Det er viktig at de som utleverer alkoholholdig drikk er seriøse aktører som
forholder seg til regelverket, og det må stilles krav i den forbindelse.

Det er foreslått en registreringsplikt for utleverer av alkoholholdig drikk i forbindelse med
privatimport. Registreringsplikten er begrenset til dem som tilbyr utlevering som en del av
næringsvirksomhet for eksempel transportselskaper. Det er tilstrekkelig at virksomheten som
sådan registreres.
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Ved registrering er det foreslått at det skal kreves en egenerklæring. Det kreves at regelverket
er kjent og at virksomheten oppfyller de kravene som stilles for å utlevere alkoholdrikker og
at de vil følge regelverkets bestemmelser.

Kravene som stilles i regelverket må oppfylles til enhver tid for at virksomheten skal kunne
utlevere alkoholholdig drikk.

Det vil ikke bli innført gebyrordning til dekning av kostnader knyttet til
registreringsordningen på det nåværende tidspunkt.

Punkt 4.7.3.9 omhandler Ansvar for registreringsordningen og tilsyn med utleverere av
alkoholholdig drikk. Det er foreslått at ansvaret for registreringsordningen og tilsynet med
utleveringen av alkoholholdig drikk legges til Helsedirektoratet eller Fylkesmannen som
forvalter andre deler av alkoholregelverket.

Under pkt 5 Administrative og økonomiske konsekvenser er det uttalt at det er stor grad av
usikkerhet knyttet til kostnadene ved å føre kontroll og tilsyn med privatimportordningen
generelt og med utleverere av alkoholholdig drikk samt behov for informasjonstiltak.
Ressursbehovet vil være i størrelsesorden ett årsverk i tillegg til kostnader til
informasjonstiltak.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at ansvaret må legges til Helsedirektoratet.
Direktoratet har allerede en rekke oppgaver etter alkoholloven og har landsdekkende
myndighet. Det vil videre være ressurseffektivt å ha et landsdekkende register og at også de
andre oppgavene som følger med endringen er samlet på en instans. Dersom departementet
likevel kommer til at ansvaret skal legges til Fylkesmannen, er vi av den oppfatning at
oppgavene må legges til ett embete. Oppgaven er beregnet til å utgjøre ett årsverk, og det
anses som lite hensiktsmessig å fordele dette på 18 embeter.

Vi har ikke  bemerkninger til øvrige punkter.

Med hilsen

Rannveig Bjerkmo
Ass. fylkesmann Merethe Helstad

avdelingsdirektør

Godkjent  og ekspedert i papirform uten underskrift.
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