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Høringsnotat om endringer i alkohollovens forskrifter mv.
Det vises til høringsnotat fra Arbeids- og Sosialdepartementet av 01.03.2005 samt til
korrigering i brev av 09.03.2005 . Høringsfristen er satt til 01.05.2005.
Sarpsborg bystyre behandlet i møte 12.02.2004 høring vedr. endringer i alkoholloven.
Kommunen foretok i denne forbindelse en grundig gjennomgang av de foreslåtte

lovendringer. Endringer av alkoholpolitisk betydning ble gjennomdrøftet ved
høringsbehandlingen.
Bakgrunnen for forslaget om revisjon av forskriftene til alkoholloven er blant annet at en
rekke av de nylig vedtatte endringer i alkoholloven medfører behov for tilsvarende endringer i
forskriftsverket. De foreslåtte endringer anses ikke å få alkoholpolitiske konsekvenser, men er
av mer teknisk og administrativ karakter.
På bakgrunn av ovennevnte samt den korte høringsfristen, er saken ikke lagt frem for politisk
behandling, men er behandlet administrativt. Sarpsborg kommune vil kun uttale seg om de
forhold som berører kommunen som bevillingsmyndighet.
Sarpsborg kommune slutter seg i utgangspunktet til de foreslått endringer i forskrift til
alkoholloven, men har enkelte merknader.
Internkontroll:
Innføring av krav om at salgs- og skjenkesteder skal føre internkontroll med virksomheten i
forhold til sin bevilling, vil medføre et økt kontrollbehov. Man ser det som en fordel om det
utarbeides rutiner, gjerne standardiserte kontrollskjema, til bruk for virksomhetene og for å
lette kontrollen for kommunene.
Bevillingsgebyr:
Man registrerer at økningen i satsene for bevillingsgebyr er beskjedne og at de kun er lagt på
vin og brennevin, ikke på øl. Man finner ikke at økningen av gebyrsatsene står i forhold til
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det behov det er for inntekter for å ivareta de krav som alkoholloven pålegger kommunene.
Som en følge av de foreslåtte krav til virksomhetenes internkontroll, vil kommunene måtte
sette inn økte ressurser for å kontrollere om de nye kravene overholdes. Dette vil medføre
økte utgifter til kontrollvirksomheten uansett hvordan denne kontrollen organiseres.
Når det gjelder nye satser for beregning av bevillingsgebyr, vil man henstille om at nye satser
ikke innføres midt i året. Bevillingsgebyr for inneværende år er allerede fakturert og det vil
medføre et betydelig merarbeid å foreta ny fakturering i forhold til nye satser. Det henstilles
derfor om at de nye satsene blir gjeldende fra 01.01.2006.
Presiseringer i alkoholreklameforbudet:
Sarpsborg kommune slutter seg til de presiseringer som er foreslått vedr. bruk av vare- eller
firmamerker for alkoholholdig drikk. Det nevnes for øvrig at man registrerer at det er vide
grenser for hva som kan publiseres som redaksjonelt stoff, mens det settes svært klare grenser
for direkte og indirekte reklame.
For øvrig slutter Sarpsborg kommune seg til de forskriftsendringer som er foreslått i

høringsnotatet.
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