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SAL AV ALKOHOL PÅ VALDAGEN 14.09.2015 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune gjer ikkje vedtak om forbod mot sal av alkoholhaldig drykk på valdagen 

14.09.2015. Det vil seia at vilkåra for sal av alkoholhaldig drykk på valdagen vil vera dei same som 

på vanlege vekedagar.    

 

 

Dokument som er vedlagt:     

Alkohollova 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Kommunen har nyleg (21.08. og 24.08.2015) fått førespurnad frå dei to daglegvarebutikkane som 

har salsløyve for alkoholhaldig drikke i gruppe 1 (Spar Tysse og Kiwi Bjørkheim) om det vil vera 

tillete med alkoholsal på valdagen 14.09.2015, og kva salstida i så fall vil vera.   

 

Alkohollova er endra frå 01.01.2015. Ei av endringane er at det ikkje lenger er forbode å selja 

alkohol på valdagen. Fram til 31.12.2014 hadde alkohollova § 3-7, 3. ledd følgjande ordlyd:  

For salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller 

mindre, gjelder følgende: ”Sal og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikkje skje 

på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, 

fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt av lov.” 

 

§ 3-7, 3. ledd, vart frå 01.01.2015 endra til:  
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Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikkje skje på søn- og helligdager, 1. 

og 17. mai.  

 

Etter alkohollova § 3-7 kan kommunestyret bestemma at sal av alkoholhaldig drikke i gruppe 1 

(alkoholhaldig drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol) ikkje skal finna stad til bestemte tider 

på dagen eller på bestemte vekedagar. Kommunestyret kan for eksempel bestemma at det ikkje skal 

vera høve til sal av alkohol på valdagen.  

 

I kommunen sin ruspolitiske handlingsplan (som vart vedteken av kommunestyret i 2007) står det 

ikkje noko om forbod mot sal av alkohol på valdagen. Dette vart truleg ikkje vurdert å ta inn då 

planen vart utarbeidd/vedteken, fordi alkohollova på dette tidspunktet inneheldt eit forbod mot sal 

av alkohol på valdagen. 

 

Det står heller ikkje noko i salsløyva for alkohol som kommunestyret har gitt for perioden  

2012-2015 om forbod mot sal av alkohol på valdagen. Dette vart truleg ikkje vurdert som 

nødvendig å ta med då løyva vart gjevne, fordi alkohollova på dette tidspunktet inneheldt eit forbod 

mot sal av alkohol på valdagen. Det er for perioden 2012 - 2015 gitt salsløyve til Spar Tysse, Kiwi 

Bjørkheim og Laga SA.  

 

Kommunestyret har ikkje sitt neste møte før 14.10.2015. Spørsmålet om sal av alkohol på valdagen 

14.09.2015 vert derfor lagt fram for formannskapet på deira møte 26.08.2015. Formannskapet må 

vurdera om dei eventuelt kan bruka ”hasteparagrafen” i kommunelova (§ 13) dersom dei meiner det 

er behov for forbod mot sal av alkohol i Samnanger på valdagen 14.09.2015.  

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Det tidlegare forbodet mot sal av alkohol på valdagen var omdiskutert, og bakgrunnen for at 

fleirtalet på Stortinget oppheva forbodet var det vart vurdert som ”lite hensiktsmessig” og ei 

”gammaldags ordning”. Dette standpunktet kan sjølvsagt diskuterast, men det vil truleg ikkje ha 

særlege konsekvensar for gjennomføringa av valet i Samnanger 14.09.2015 dersom 

daglegvarebutikkane og Laga kan selja alkohol denne dagen. 














































