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Høring  -  Endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Vi viser til Moderniseringsdepartementets brev av 16. mars 2005, som var vedlagt Arbeids- og
sosialdepartementets høringsbrev om endringer i alkohollovens forskrifter.

Det fremgår av høringsbrevet at bakgrunnen for forslaget om revisjon av forskriftene blant annet
er de nylig vedtatte endringene i alkoholloven, jf. Sosialdepartementets høringsbrev av 16.
desember 2003. Vi har ingen merknader til denne høringen utover det som følger av vårt
høringssvar av 27. februar 2004 til Sosialdepartementet, en kopi av brevet følger vedlagt. Her
kommenteres kort de relevante temaene:

• Kap 3 i høringsnotatet om inndeling i ulike kategorier
Vi er positive til at det foretas endringer av alkoholforskriften og engrossforskriften for å
gjennomføre prinsippet om inndeling av alkoholholdig drikk etter alkoholinnhold, jf.
kap. 3 i høringsnotatet. Dette legger til rette for likebehandling av øl, vin og brennevin
med samme alkoholinnhold.

Kap 4 om bevillingsgebyrene
Vi har ingen merknader til de konkrete foreslag til justeringene i de ulike gebyrene
knyttet til salg og skjenkebevilling og til tilvirkning av alkoholholdig drikk. Som påpekt i
vårt høringsbrev av 27. februar 2004 bør bevillingsgebyret fastsettes ut fra kostnadene
knyttet til søknadsbehandling og kontroll ved den enkelte bevillingen. Dette for å unngå
at unødig høye gebyrer skal fungere som etableringshinder. Vi ser derfor positivt på at
Arbeids- og sosialdepartementet har sett hen til forventede kostnader i bergningen av
gebyrer, jf. punkt 4.1.1 i høringsbrevet.
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Vi vil avslutningsvis be om at vi blir satt opp som høringsinstans når forskrift av 30. november
1995 nr. 938 om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. blir sendt på høring.
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Vedlegg: Konkurransetilsynets brev av 27. februar 2004 til Sosialdepartementet.
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Kopi: Arbeids-  og sosialdepartementet , Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo.


