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Høyres Studenter støtter prinsippet om at alkohollovgivningen skal være regulert 
av staten. Foreningen mener det er riktig å opprettholde et høyt nivå på 
alkoholavgiftene for å motvirke de uheldige virkningene alkoholmisbruk har på 
den enkelte borger, den enkelte familie som er utsatt for alkoholproblemer, samt 
0forebygge alkoholrelaterte skadevirkninger i fremtiden m.v. 
 
Samtidig har nedstengningen av grensene synliggjort hvor omfattende 
handelslekkasjene til Sverige har vært. Under koronasituasjonen har norske 
utsalgssteder ved grensene hatt stor pågang fra nordmenn som tidligere har 
handlet i Sverige. Dette viser tydelig at Norge bør vurdere å harmonisere nivået på 
alkoholavgiftene, slik at en større andel av grensehandelen hentes hjem til norske 
bedrifter og næringsliv permanent. Høyres Studenter vil likevel understreke 
viktigheten av å holde avgiftene på et nivå som demmer opp for store økninger i 
konsumet.  
 
Foreningen anser måtehold som en dyd, og dette prinsippet gjør seg kanskje 
spesielt gjeldende hva angår alkoholreguleringen. Dessuten er ikke dagens 
alkoholpriser høyere enn at den jevne nordmann kan nyte sin vin uten at dette 
tilsier et urimelig inngrip i den enkeltes privatøkonomi. 
 
Foreningen er opptatt av at staten ikke skal gjøre alkohol minst mulig tilgjengelig 
for vanlige folk. I dag er åpningstider og reguleringene av utsalgstidspunktene 
basert på en tanke om at tilgjengeligheten påvirker alkoholkonsumet. Logikken er 
basert på forskning, og er ikke feilaktig. Dette tar foreningen konsekvenser av, 
eksempelvis ved ønsket om å opprettholde forbudet mot alkoholreklame. 
 
Problemet er imidlertid at de som har alkoholproblemer fortsatt får tak i alkohol, 
mens ordinære lovlydige borgere ikke får tak i det på grunn av de strenge 
reguleringene. Dette kan ikke foreningen akseptere. Høyres Studenter ønsker 
derfor en kraftig liberalisering av reguleringene for utsalg av alkohol. 
 
I dag er det ikke anledning til å kjøpe alkohol i butikk etter klokken 20 på hverdager 
og klokken 18 i helger. Foreningen ønsker å tillate dagligvarehandelen å selge 
alkohol innenfor hele den ordinære åpningstiden. Vi er i utgangspunktet sterk 
motstander av monopoler. 



Vinmonopolet har imidlertid vist seg å være en svært vellykket ordning. 
Vinmonopolet sørger for tilgjengelig kompetanse på smak og kvalitet i hele landet. 
Dessuten er de svært behjelpelige med å bestille utenfor eget varesortiment. Den 
jevne nordmann opplever Vinmonopolet som en særs velfungerende ordning. 
 
Foreningen ser derfor ingen grunn til å legge ned Vinmonopolet. Vi ønsker heller å 
liberalisere åpningstidene på Vinmonopolet, slik at det blir enda enklere for den 
enkelte å forholde seg til ordningen enn det tilfellet er i dag. Spesielt viktig er det å 
sikre lengre åpningstider på lørdager. 
 
Etter dagens alkohollovgivning er det kun tillatt å selge øl med alkoholprosent på 
inntil 4,7 volumprosent fra butikkene. Bransjen selv opplever dette som et problem. 
Flere av de mest solgte produktene i utgangspunktet med en alkoholprosent på 
rett i overkant av 5 volumprosent. Da det ikke er tillat å selge øl som inneholder 
over 4,7 volumprosent i dagligvare forretninger, ser øl-produsentene seg nødt til å 
vanne ut produktet. Dette fører til dårligere kvalitet for forbrukerne, hvilket ikke er 
akseptabelt. Vi foreslår derfor å øke grensen for tillat alkoholprosent i butikk fra 
4,7- til 5,5 volumprosent. 
 
Bryggerikulturen i Norge strekker seg flere hundre år tilbake, og de er å ansees 
som spesialister. Likevel får ikke bryggeriene selge sitt eget sortiment med 
alkoholinnhold over 4,7 prosent i dag. Vi ønsker å vise tillitt til ekspertisen som 
allerede finnes, og tillate at bryggeriene med eget utsalg skal kunne selge hele 
sortimentet sitt. 
 
Foreningen opplever at dagens strenge reguleringer av skjenketider enkelte steder 
medfører uheldige konsekvenser. Alle ender ute i gatene samtidig, skal på de 
samme stedene for å kjøpe nattmat, og så videre. Dette er en ordning som mange 
steder bidrar til å øke konfliktnivået ved skjenketid. Forholdene er imidlertid svært 
ulike rundt omkring i landet. Behovene er annerledes i Bergen enn i Bømlo. Derfor 
ønsker Høyres Studenter at den enkelte kommune selv skal kunne avgjøre egne 
skjenketider, uten videre restriksjoner fra staten. Den enkelte kommune ser selv 
best hvor skoen trykker, og lokalbefolkningen kan få en skjenkepolitikk som er 
skreddersydd deres behov og ønsker. 
 
I dag ser vi imidlertid at ikke forbudet mot å selge alkohol til mindreårige og til 
overstadige berusede mange steder ikke fungerer. Dette bidrar til en mindre 
trivelig stemning på mange utesteder, fordi utestedet er mer opptatt av egen 
bunnlinje enn restriksjonene. Vi ønsker derfor å stramme inn sanksjonene for de 



utestedene som ikke overholder sine forpliktelser. Dette innebærer større bøter, og 
færre sjanser før de mister skjenkebevilgningen. Videre må politiet oftere ta 
stikkprøver på utestedene, for å få avdekket kritikkverdige forhold. 
 
Av samme grunner samt hensynet til kommunalt selvstyre, foreslår derfor 
foreningen også å tillate den enkelte kommune selv å avgjøre hvorvidt de ønsker 
å tillate konsumering av alkohol på offentlig sted eller ikke. 
 
Høyres Studenter vil: 

• Opprettholde et alminnelig forbud mot alkoholreklame, men mykne 
opp regelverk for promotering i butikk.  

• Harmonisere alkoholavgiftene med avgiftsnivået i Sverige.   
• Utvide åpningstidene for alkoholsalg i dagligvareforretninger. 
• Opprettholde Vinmonopolet, men betydelig liberalisere 

åpningstidene. 
• Øke grensen for tillat alkoholprosent fra 4,7- til 5,5 volumprosent i 

butikk. 
• At den aktuelle kommune selv skal kunne avgjøre egne åpnings- og 

skjenketider. 
• Innføre strengere sanksjoner mot skjenke- og utsalgssteder som ikke 

overholder alkohollovgivningen. 
• La den aktuelle kommune bestemme hvorvidt det skal være tillat å 

konsumere alkohol på offentlig sted eller ikke. 
• La bryggeriene få selge hele sitt sortiment på bryggeriutsalgene. 
• At alkoholpolitiske spørsmål skal vurderes i et samarbeid mellom 

helsedepartementet og næringsdepartementet.  
• Tillate dagligvarehandelen å selge alkohol så lenge butikkene er 

åpne. 
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