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Svar på høring - endringer i alkoholloven m.m.
Konkurransetilsynetviser til Sosialdepartementets(SOS's) høringsbrevav 16. desember2003
vedlagtdepartementetshøringsnotatav sammedato.
Det fremgårav høringsnotatetat formåletmed de foreslåtteendringenei alkoholloven(alkhl.)m.m.
er å justere bruken av enkelte virkemidleri tråd med samfunnsutviklingen,og å se på de ulike
alkoholpolitiskevirkemidlenei forholdtil den effektende har. I tillegg har EØS-avtalenskapt et
press for endringer i norsk regelverk, da avtalen krever at det enkelte alkoholpolitiske tiltaket skal

vurderesi forholdtil mulige handelshindringertiltaketkan skape.Endringeneer ikke ment å skulle
endrehovedlinjenei alkoholpolitikken.
Innledning
Konkurransetilsynet har i tidligere høringssaker uttalt at distribusjon av alkoholholdige drikker bør

skje på en mest mulig effektivmåte. Fra 1.januar 1996ble Vinmonopoletsenerett til import,
eksportog engrossalgav sterkøl,vin og brennevinopphevet.Dette åpnet for flere aktører og
dermedkonkurransei engrosmarkedetfor de ovennevntealkoholholdigedrikker.Vinmonopolethar
imidlertidfortsattenerett på detaljsalgav alkoholholdigdrikk med mer enn 4,75 volumprosent
alkohol.Tilsynetønsker å peke på at et monopolikke nødvendigvisvil ha incentivertil å drive
effektivt,og at det vil kunne oppstå et samfunnsøkonomisktap ved opprettholdelseav monopoler.
Et slikt tap trenger ikke å oppstå som følge av en bevisst strategi,men kan for eksempelfølge av at
bedriftenmangler sannnenligningsgtunnlagfor hva som er effektivdrift. De samfunnsøkonomiske
gevinstersom følger av oppmykningenav reglenefor engrosomsetningav alkohol,vil dermed
kunnebli begrensetav Vinmonopoletsenerettpå detaljsalgav øl, vin og brennevinmed mer enn
4,75 volumprosentalkohol.
Konkurransetilsyneter innforstått med at Vinmonopoletblir sett på som et viktig virkemiddelfor
å oppnå den alkoholpolitiskemålsetningenom å begrenseforbruketav alkohol i Norge ved hjelp av
begrensettilgjengelighetog høye priser.Vi mener imidlertidat det ikke er nødvendigmed et
statsmonopolfor å kontrolleretilgjengelighetog pris. Et alternativtil dagens ordningmed
Vinmonopoler et løyvesystemmed tilpasningav avgifterfor å oppnå ønsket prissetting.Gjennom
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et løyvesystemkan vi oppnå en mer effektivtilpasningi detaljistleddetfor salg av alkoholholdige
drikkersamtidigsom hensynettil de alkoholpolitiskemålsetningerivaretas.
I et eventueltløyvesystemkan antalletutsalgssteder
begrensesved at Sosialdepartementet
fastsetterhøyeste antall løyver og den geografiske fordelingen av disse, i stedet for høyeste antall

salgsbevillinger
slik det gjøresi dag. Med en slik ordningvil det fremdelesvære opp til den enkelte
kommuneom denvil ha utstedtløyve til detaljsalgav alkoholholdige
drikker som Vinmonopolet
per i dag harenerettpå, og i så fall hvorutsalgeneskallokaliseres.
Privateaktørersom oppfyllervisse objektivekriterier-- for eksempelknyttetopptil dagenskrav
for å få kommunalsalgs- ellerskjenkebevilling
- kanså konkurrere
om løyvenederslikeer utstedt.
Forå sikrede alkoholpolitiske
målsetningene
, kandetfastsettesreglerog pliktersom aktørenemed
løyvermå forholdeseg til.
Vi vil her ikkegå nærmereinnpå hvordanet sliktsystemkanutformes,men foreslårat ovennevnte
ordningmed løyverutredes nærmere.

Merknadertil høringsnotatom revisjonav alkoholloven
Kapittel 3 - Bevillingssy stemet for salg og skjenkingm.m.
SOS foreslår å endre alkoholloven slik at regelverket bygges opp rundt et generelt prinsipp om

likebehandlingav øl, vin og brennevinmed sammealkoholinnhold.Som en følge av EFTAdomstolensdom om likebehandlingav drikkermed lavere alkoholinnholdenn 4,76 volumprosent'
(rusbrusdommen)ble alkohollovenmed virkningfra 1.januar 2003 endret, slik at øl, vin og
brennevin med et alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,75 volumprosent skal likebehandles. Denne

endringenstilte vi oss positive til da det la til rette for konkurransepå like vilkår for de ovennevnte
alkoholholdigedrikker,jf, vårt høringssvartil Arbeids-og administrasjonsdepartementetav 22,
april 2002. Vi mener at en utvidelse av denne regelen til å gjelde likebehandlingav alle
alkoholholdigedrikkermed sammealkoholinnhold,vil kunne føre til ytterligerepositiveeffekterpå
konkurransenmellom alkoholholdigedrikker.Konkurransenvil da foregå på like vilkår for alle
alkoholholdigedrikkermed sammealkoholinnhold,og ikke kun de med et alkoholinnholdmellom
2,5 og 4,75 volumprosent.Forslagetinnebærerat spritbasertedrikker med lavere alkoholinnhold
enn22 volumprosentvil bli tilgjengeligfor serveringssteder
somper i dag kunharbevillingtil å
selge øl og vin, og for den delenav forbrukerne
somperi dagkunharanledningtil å kjøpeøl og
vin. Endringsforslagetgir dermed adgang til økt mangfoldav alkoholholdigedrikkerpå flere
serveringsstederog økte valgmuligheterfor forbrukerne.Dette kan igjen føre til en styrkingav
konkurransen mellom de berørte produkter og dermed lavere priser.

SOS foreslårogså å endrealkhl.§ 3-1 slik at volumprosentgrensen
for salg i dagligvarehandelen
senkes fra 4,75 til 4,7 volumprosent alkohol. Begrunnelsen for dette er at toll og avgiftsetaten

opplyserat det ikke er mulig å måle mer nøyaktigenn +/- 0,1, noe også EUs avgiftsregelverk
baserer
segpå.
Vi harmerketoss at det av måletekniske~er
ernødvendigå endreden ovennevnte
volumprosentgrensen
. Dersomen nedjustering
av volumprosentgrensen
fårkonsekvenserfor denne
produktgruppens
utvalgi dagligvarehandelen
ved at enkeltealkoholholdigedrikkevarer
må tasut
av dagligvarebutikkenes
sortiment
, foreslårvi at SOSvurdererå justereprosentsatsenopptil 4,8 i
stedet for ned til 4,7. En reduksjon i utvalget i dagligvarehandelen fører til begrensninger i

forbrukernesvalgmuligheter.I tillegg svekkeskonkurransenfor de alkoholholdigeproduktersom
eventuelt rammes av endringen.
' EFTA-domstolensdom i sak E-9/00 EFTASovervåkningsorgan
mot KongeriketNorge.
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Kapittel4 - Bevillingssystemetfor Importog engrossalg
SOS foreslåri høringsnotatets
kapittel4 at alkohollovensbestemmelserom bevillingspliktfor
importog engrosomsetning
erstattesav en henvisningtil at importog engrosomsetning
av
alkoholholdigdrikk bare kan skje på grunnlagav tillatelsegitt av toll- og avgiftsetateni medhold
av saeravgiftsforskriften
. Også "rene" grossistersom ikkeimporterer
ellerproduserer
alkoholholdigeprodukter selv, får registreringsplikt.Forvaltningenav regelverketog kontrollen
medregistreringen
av de ovennevnteaktørertilleggestoll- og avgiftsetaten.
Endringsforslagetinnebærerat bevillingspliktenfor grossisteretter alkohollovenfaller bort i sin
helhet. Bortfall av bevillingsplikten, og dermed dagens søknadsgebyr og bevillingsgebyr, kan

innebæreat terskelenfor etableringav import-og engrosvirksomhet
blirlaverei og med at
kostnadeneved etableringreduseres.Ved bortfallav bevillingsgebyretvil også aktøreneskostnader
ligge meropptilde reellekostnaderved deresaktivitet
, og et eventueltsamfunnsøkonomisk
tapsom
følger av avgiften vil reduseres/fallebort. Dette kan føre til større effektivitet på import- og
engrosleddet.Vi stiller oss derforpositiv til de foreslåttelovendringerhva gjelder opphevelseav
bevillingspliktfor import og engrossalgav alkoholholdigdrikk.
Det fremgårav SOS's høringsbrevat bevillingssystemetfor tilvirkingav alkoholholdigdrikk skal
opprettholdes
. Bevillingsordningen
skalfortsattværeselvfinansierende
gjennombevillingshavers
betalingav søknads- og bevillingsgebyr.Gebyreneberegnespå bakgrunnav omsatt mengde
alkoholholdigdrikk.
Etter vår oppfatningbør bevillingsgebyrverkenfastsettesut fra omsetningi kroner eller omsatt
volum, men ut fra kostnadeneknyttet til den enkeltebevilling.Gebyrenebør ikke overstige
kostnadene forbundet med søknadsbehandling og kontroll, og det bør lages klare regler for hvilke

kostnadersom kaninnregnes
. Dettefor å hindreat størrelsenpå gebyreneskal fungeresom et
etableringshinder.
Kapittel 5 - Reklameforbudet

SOS beri høringsnotatets
kapittel5 høringsinstansene
om å se nærmerepå nødvendigheten
av det
gjeldende norske forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk i lys av EØS-avtalen. SOS påpeker

at dersomet handelshindrende
tiltakskalkunnerettferdiggjøres
i henholdtil EØS-avtalenart. 13,
må tiltaket stå i forhold til målet man ønsker å oppnå, og det må heller ikke utgjøre vilkårlig
diskrimineringeller skjult proteksjonisme.

Vi vil bemerkeat reklameforbudet
begrensersalgs-og serveringsstedenes
mulighettil å informere
om produkter
og prisersom et leddi konkurransen
om kundene. Videreinnebærerreklameforbudet
at leverandører
og grossisteri utgangspunktet
harbegrensedemulighetertil å gjøreforbrukerne
kjent med deres produkterog derved å påvirke etterspørselen.I tillegg til reklameforbudeter det i
Norge monopolpå detaljomsetningenfor alkoholholdigedrikkevarermed mer enn 4,752prosent
alkoholvolum.For produktermed en høyere alkoholprosentenn 4,75 vil tilgang til Vinmonopolets
detaljsalgvære avgjørendefor omsetningenav produktene.Dersomproduktenefår tilgang til
Vinmonopoletsbutikkhyllervil salgetgenerelt,og spesieltpå de av Vinmonopoletsutsalg hvor det
ikkeer selvbetjening
, væreavhengigav at betjeningengir informasjon
om produktettil kundene.3
Dermedkan det norskereklameforbudetmot alkoholholdigedrikkermedvirketil å svekke
konkurransen
mellommarkedsaktørene
nårdetgjeldersalg av alkoholholdigevarer,og
vanskeliggjøreetableringenav nye produkter.Dette gjelder særligfor produktermed en høyere
2 Eventuelt4,7 volumprosentalkoholdersomSOS's forslagtil endringav alkhl. § 3-1 blir vedtatt.

3 Ved kjøp via Vinmonopoletsnettbutikk er forbrukerneavhengig av informasjon lagt ut på
Vinmonopolets hjemmesider.
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alkoholprosentenn 4,75, i og med at det er begrensethvor mange salgskanalerdissekanomsettes
gjennom.

Videre blir forbrukernei økende omfangeksponertfor indirektemarkedsføringav alkohol gjennom
vinspatterog artikler om alkoholholdige drikker. Det er også en utbredt praksis at produsenter av

både vanlig øl og lettølreklamerer
for sine lettølprodukterpå en måte som klart gir assosiasjonertil
produsentens
øl med et høyere alkoholvolum.Dette virkerkonkurransevridendeog gjørat
begrunnelsenfor å ha et reklameforbudsvekkes.
Kapittel6 - Rammebetingelserfor AS Vinmonopoletsvirksomhet
I høringsnotatetskapittel 6 foreslår SOS å endre alkhl. § 3-1 slik at detpresiseresat Vinmonopolet
ikke har adgang til å selge andre produkterenn slike som omfattesav selskapetseneretter.
Forslageter først og fremst begrunnetut fra Vinmonopoletsnåværendeforbud mot å selge øl. I
høringsnotateter det uttalt at dersom Vinmonopolet fremdeles skal ha tillatelse til å selge rusbrus,

må en også åpne for salg av øl medmellom2,5 og 4,7 volumprosentalkohol,jf. forslagetom
likebehandlingetter volumprosent.Sosialdepartementet
peker på at dette vil kunne skape problemer
blantanneti forhold til betaling av bevillingsgebyr,og at det vil bli svært tungvintfor
Vinmonopoleti forholdtil innkjøpsprosedyrer.
Konkurransetilsynetser at et likebehandlingsprinsippmellom øl og rusbrus kan tilsi at det bør
oppstilleset forbud mot at Vinmonopoletselgerrusbrus,gitt at alkohollovenforbyr Vinmonopolet
å selge øl med en alkoholprosentunder 4,75. Vi vil bemerke at et alternativtil å forby salg av
rusbrus
, kan være å åpne for salg av øl på Vinmonopolet.En lovbestemmelseom forbudmot salg
av rusbruspå Vinmonopoletvil kunne svekkekonkurransenpå detaljistleddetved at en potensiell
konkurrenttil dagligvarehandelenforsvinner,Dette vil spesieltgjøre seg gjeldendedersom et slikt
"eneretts-prinsipp" blir videreført og det på et senere tidspunkt skulle bli tillatt å selge vin i

dagligvarehandelen.
Vi har for øvrig ingen merknadertil høringsforslaget,men ber om å få være høringsinstansnår
eventuelleforskriftsendringersom følger av endringeri alkohollovenm.m. skal på høring.

Med hilsen

LasseEkeberg(e.f.)
avdelingsdirektør

AndersHalvorsen
fungerende seksjonssjef
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