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HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN M.M. 
 
Handel og Kontor i Norge viser til departementets brev av 16.12.2003.  
 
Alkoholloven er et viktig virkemiddel til å begrense og redusere sosiale og individuelle skader 
alkoholbruk kan medføre.  Alkoholloven må således omfatte effektive virkemidler rettet mot 
å redusere totalforbruket av alkohol, endre skadelige drikkemønstre, redusere ulovlig 
omsetning av alkohol, heve debutalderen for alkohol og øke oppslutningen om alkoholfrie 
soner, som under graviditet, i trafikken, i samvær med barn og ungdom, i arbeidslivet og i 
organisert fritid.  Det må føres en helhetlig og effektiv alkoholpolitikk hvor skadevirkningene 
veies opp mot rammene for omsetning av en lovlig vare. 
 
Handel og Kontor i Norge konstaterer at EFTA-domstolens dom, den såkalte ”rusbrus-
dommen”, har fått direkte virkning i forhold til norsk alkoholpolitikk.  Som følge av disse 
forpliktelsene ble alkoholforskriften endret med virkning fra 1. januar 2003.  Til nå har 
rusbrusdommen hatt størst betydning for salget av alkoholholdig drikk i dagligvarehandelen, 
gjennom en økning i tilgjengeligheten av vin- og brennevinsdrikker med samme alkohol-
innhold som øl.  Handel og Kontor i Norge mener det er en utfordring for departementet å 
konkretisere tiltak som reduserer bruken av alkoholholdige drikker (”rusbrus”) og andre 
produkter (”rusis” o.l.) som nærmest utelukkende retter seg mot ungdom, særlig unge jenter. 
 
Handel og Kontor i Norge har i sin behandling av departementets høringsnotat ellers 
konsentrert seg om kapittel 6 - Rammebetingelser for AS Vinmonopolets virksomhet.   
 
Handel og Kontor i Norge er enig med Sosialdepartementet i at det er viktig at Vinmonopolet 
utvikler seg i takt med samfunnets forventninger og behov, for dermed å sikre fortsatt 
oppslutning og legitimitet i befolkningen for den norske statlige vinmonopolordningen. 
 
Handel og Kontor i Norge støtter forslaget om at ordningen med fireårig landsplan avvikles, 
slik at det dermed overlates til Vinmonopolets styre å fastsette antall utsalg på landsbasis og 
den geografiske fordelingen av dem.  Etter vår vurdering bør det ikke være noen motsetning 
mellom det antall utsalg som Vinmonopolet mener er forsvarlig av bedriftsøkonomiske 
hensyn, og hensynet til å begrense antallet nye utsalg av alkoholpolitiske grunner.  Gjennom 
departementets ordinære eierbeføyelser kan det fortsatt utøves kontroll både med 
utbyggingstakten og den regionale fordelingen. 
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Når det gjelder spørsmålet om salg av alkoholholdig drikk som ikke omfattes av 
Vinmonopolets enerett, støtter Handel og Kontor i Norge departementet mht ikke å endre 
alkoholloven slik at Vinmonopolet også gis adgang til å selge øl med lavere alkoholinnhold 
enn 4,8 volumprosent.  Spørsmålet knytter seg i all hovedsak til kommuner som av alkohol-
politiske grunner kan ønske at Vinmonopolet skal stå for dette salget.  Det er i dag svært få 
kommuner som benytter adgangen de allerede har til å opprette kommunalt eller privat 
ølmonopol.  Handel og Kontor i Norge støtter således forslaget om lovpresisering i § 3-1 som 
departementet foreslår. 
 
Handel og Kontor i Norge er tilfreds med at departementet ikke foreslår endringer i de 
lovfestede ytre rammene for salg fra Vinmonopolets utsalg.  Forslaget om å innta i § 3-4 en 
henvisning til at Vinmonopolet ikke skal kunne holde åpent lenger enn den lengste fastsatte 
salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen, har vi ingen merknader til. 
 
Handel og Kontor i Norge deler departementets vurdering om at publikumsprøving av vin kan 
virke salgsfremmende.  Forbundet kan ikke se at det er nødvendig og hensiktsmessig at detalj-
monopolet driver en virksomhet som ligger så tett opp mot markedsføring av vin.  Forbundet 
støtter således departementet i at det ikke fremmes forslag om at Vinmonopolet skal få 
skjenkebevilling for å drive publikumsprøving av vin. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
HANDEL OG KONTOR I NORGE 
 
 
Margit Glomm /s/ 
Avdelingssjef 
 
 
 
         ____________________ 

 
 
Jon-Olav Samuelsen 
 
Direkte innvalg: 73 87 94 70 
 

 
 
 
Handel og Kontor i Norges uttalelse oversendes også i e-post til mer@sos.dep.no
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