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VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING FOR
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Melding om vedtak sendes til:



AS Vinmonopolet, P.b. 6953 St.Olavs plass, 0130 Oslo.
NAV Kautokeino.

Det vises til:


Søknad om fornyelse av salgsbevilling ved AS Vinmonopolet i Kautokeino

Sakens bakgrunn:
AS Vinmonopolet har søkt om fornyelse av salgsbevilling for brennevin, vin og øl med
alkoholinnhold høyere enn 4,7 volumprosent (sterkøl).
Alkohollovens § 1-7a om Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om
salgs- og skjenkebevilling sier:
"Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første
ledd er egnet til å ha bevilling. Det understrekes at det skal legges vekt på
alkoholpolitiske hensyn og at det er rettsstridig å ikke legge vekt på slike hensyn."
Vurdering:
Siden det skal vektlegges på alkoholpolitiske hensyn er det åpenbart at etableringen av
vinmonopolutsalg i Kautokeino har medført større tilgang på brennevin, øl og vin. Alle
undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører økt forbruk totalt.
Beliggenheten er midt i bygda, og svært synlig for utsatte grupper slik som barn,
ungdom og personer med alkoholproblemer.
Vinmonopolet har drevet alkoholutsalg i Kautokeino i snart 18 år. Tall fra SSB for året
2018, viser at i gjennomsnitt drikker per innbygger i Norge, 15 år og eldre, alkohol i pr.
1000 L slik:
Fra dagligvare og uteliv: 3,14 L
og fra Vinmonopolet: 2,87 L

Tall fra Vinmonopolets egne nettsider viser tall fra 2017- 2019, der det ble solgt 9774 L i
2017, 9673 L i 2018 og 11103 L i 2019 i Kautokeino. Det viser en liten økning, på
13,6%. Denne økningen er i samsvar med Vinmonopolets helhetlige salgsøkninger
siden 1996 for hele landet. Det vil si at denne økningen i Kautokeino er ikke unik kun
innad i kommunen.
Det ble etablert alkoholutsalg i Enontekiö Finland, 80 km unna, i 2005. Det er grunn til å
tro at noe av kjøpet av sterkere alkohol har flyttet over til Finland på grunn av nærheten
til utsalget.
Åpningstidene på Vinmonopolet i Kautokeino har blitt redusert jevnlig over flere år. Pr i
dag har de åpent kun 3 dager i uken. Torsdag 13-17, fredag 13-17 og på lørdag 11-15.
Forslag til vedtak:
AS VINMONOPOLET innvilges salgsbevilling for brennevin, vin og øl med
alkoholinnhold høyere enn 4,7 volumprosent, fra vedtaksdato til og med 30. september
2024 ved Vinmonopolets butikk i Kautokeino.
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn er det åpenbart at etableringen av
vinmonopolutsalg i Kautokeino medførte større tilgang på brennevin, øl og vin. Alle
undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk totalt.
Det er likevel slik at det er etablert liknende utsalg i Hetta, Finland, kun 80 km unna. Det
er derfor grunn til å tro at forbruket av alkohol i liten grad er påvirket av om kommunen
har vinmonopol eller ikke.
Vinmonopolet bidrar til økt inngang på alkoholavgifter til staten.
Begrunnelse:
Det er fire alkoholutsalg i Kautokeino kommune i dag. Butikkene har i dag bevilling i
henhold til kommunalt reglement. Med et slikt vedtak vil en fortsatt ha samme tilgang på
alkohol som nå. Selv om Vinmonopolet er eneste utsalgssted i kommunen med alkohol i
gruppe 3, er en rimelig vurdering at alkoholforbruket i Kautokeino vil være lite påvirket
av om det er Vinmonopol i kommunen eller ikke.

