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Innledning 
Norsk alkoholpolitikk er basert på restriktive virkemidler, som i det vesentlige er begrunnet i målet 
om å begrense økonomiske og sosiale skader i samfunnet som følge av alkoholbruk. De viktigste 
virkemidlene er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og 
avgiftspolitikken. Til tross for restriktive virkemidler tar norsk alkoholpolitikk utgangspunkt i at 
alkohol er en legitim og lovlig omsatt vare.  

Dette notatet tar for seg to av de viktigste elementene i norsk alkoholpolitikk: Monopolordningen  
for omsetning av alkohol og avgiftsnivået på alkoholholdige drikkevarer over 4,7 volumprosent. 

A/S Vinmonopolet har enerett på salg av sterkøl, vin, sterkvin og brennevin til forbrukere i Norge, 
og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vinmonopolet er 
for mange selve manifestasjonen på den politiske frasen om at «norsk alkoholpolitikk skal ligge 
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fast», og står for det selskapet selv definerer som et ansvarlig salg gjennom fravær av markedsføring 
og begrenset tilgjengelighet. I dag er Vinmonopolet verdens største vin- og brennevinsutsalg med 
27 615 varelinjer1 fra om lag 500 norske importører. 

Vinmonopolet har ikke profitt som formål, men salg av alkohol med et samfunnsansvar. Dette 
innebærer for eksempel at Vinmonopolets ansatte aldri kan oppmuntre til kjøp, men heller gi 
fagkunnskap til de kundene som ønsker informasjon om Vinmonopolets produkter. 

EØS-avtalens utgangspunkt er fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital. Et detaljsalgs- 
monopol står som utgangspunkt i motsetning til prinsippet om fri flyt av varer og tjenester. EU-
retten og EFTA-domstolen har imidlertid klargjort hvilke rammer som er nødvendige for at et 
alkoholmonopol er legalt, begrunnet i hensynet til å verne om menneskers liv og helse. Dette er 
under forutsetning av at det ikke forekommer vilkårlig forskjellsbehandling eller skjulte hindringer  
på handelen mellom EØS-landene, og at eneretten på salg utøves forholdsmessig og konsistent. 
Dagens rettstilstand er avklart, men med økende grad av grensehandel og tax-free-salg er det allikevel 
grunn til å anta at det kan være et tidsspørsmål før EU setter spørsmålstegn ved Vinmonopolets 
legitimitet som enerettsaktør på salg av vin, sterkvin, brennevin og sterkøl i Norge. 

For at ordningen skal være konsekvent og konsistent, er Vinmonopolet avhengig av at andelen 
av alkoholomsetningen som ligger utenfor enerettsmodellen ikke vokser. Den økende graden av 
uregistrert alkoholomsetning må ses i sammenheng med et høyt avgiftsnivå på alkoholholdige 
drikkevarer i Norge, sammenlignet med de landene Norge grenser til. Sist Norge reduserte 
alkoholavgiftene var i 2002. Den gang var Kjell Magne Bondevik (KrF) statsminister, og Per-Kristian 
Foss (H) finansminister. Bondevik 2-regjeringen styrte i en tid hvor svenske myndigheter nylig hadde 
redusert sine alkoholavgifter, noe som resulterte i økt grensehandel. Daværende regjering valgte 
å løse denne problematikken ved å redusere avgiftene på brennevin og vin. Det regulerte salget i 
Norge økte, og grensehandelen gikk kraftig ned. Situasjonen i dag er forbausende lik det den var den 
gang. Dagens alkoholavgifter er i prosent på samme nivå som de var før avgiftsreduksjonen i 2002. I 
2019 var grensehandelen historisk høy.

Å bevisst opprettholde et høyt avgiftsnivå som et alkoholpolitisk virkemiddel ser ut til å ha fått 
en utilsiktet konsekvens, nemlig høy grad av grensehandel. Det går utover statens inntekter fra 
alkoholkonsumet, og det kan gå utover Vinmonopolet. 

Kort om Vinmonopolets historie
Vinmonopolet har stått for salg av alkoholholdige drikkevarer i Norge siden 1922. Staten så i 
sin tid behovet for et regulert alkoholsalg, og navnet bærer preg av at det i 1922 var forbudt å 
selge, importere, lage og drikke brennevin, øl og sterkvin i Norge. Forbudet ble i sin tid begrunnet 
i forsyningssituasjonen under første verdenskrig, men avholdspolitiske synspunkter ble en større  
del av argumentasjonen etterhvert som krigen tok slutt. Over tid ble det en forståelse for at de 
negative konsekvensene av forbudet, herunder smugling og hjemmebrenning, var større enn 
fordelene av selve forbudet. Øl og sterkvin ble lovlig igjen i 1923, mens forbudet mot brennevin 
varte til 1927, etter en folkeavstemming der det ble flertall for å oppheve forbudet.  
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I 1939 ble Vinmonopolet hundre prosent statlig eid, og har siden den gang vært den eneste  
lovlige distributøren av sterkøl, vin, sterkvin og brennevin i Norge, med noen få hederlige  
unntak, slik som gårdsutsalg av nisjeprodukter i senere tid. Frem til 1996 var Vinmonopolet også  
den eneste aktøren som hadde anledning til å importere alkohol til Norge, og de hadde 
likeledes enerett på brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Da Vinmonopolets import- og 
eksportmonopol i sin tid måtte opphøre, skjedde det på bakgrunn av flere EFTA-saker, herunder 
sak E-1/94, Restamark hvor det fremkom at det finske monopolet på eksport og import ikke var 
forenlig med EØS-avtalen. Senere har det vært behandlet saker om blant annet sterkøl, enerett  
på salg, rusbrus og alkoholreklameforbudet. Summen av EØS-rettslige avgjørelser har gitt det 
juridiske grunnlaget for hvordan Vinmonopolet er organisert i dag.  
 
Organiseringen av Vinmonopolet før 1996 var ikke forenlig med EØS-avtalen da den ble inngått  
i 1994, og det ble derfor foretatt en omfattende strukturell endring i hele verdikjeden. I dag har 
Vinmonopolet kun ansvar for selve salget av produkter med en alkoholprosent på over 4,7 prosent, 
med unntak av visse nisjeprodukter. Importører og grossister gjør jobben før varen står i hyllen 
hos Vinmonopolet. I Vinmonopolets innkjøpsforskrift fremkommer det at innkjøp og salg av 
alkoholholdig drikk innenfor de alkoholpolitiske rammevilkårene skal «skje på vanlige forretnings- 
messige betingelser, tilpasses etterspørselen og sikre likebehandling».2 I dag fremstår Vinmonopolet 
som en moderne butikk som selger sterkøl, vin, sterkvin og brennevin innenfor strengt regulerte 
åpningstider og med høye avgifter på produktene, uten mulighet for markedsføring. 

Alkoholsalg i Norden
Svenske Systembolaget, færøyske Rúsdrekkasøla, finske Alko og islandske Vínbúð har i likhet med 
norske Vinmonopolet enerett på salg av vin, sterkvin og brennevin i sine respektive land. De nordiske 
alkoholmonopolene har vært underlagt mange av de samme endringene som Vinmonopolet 
de siste 20–30 årene etter at ordningen måtte samsvare med EUs prinsipper om en rettferdig 
adgang til alkoholmarkedet for importører. Danmark har imidlertid valgt en betraktelig mer liberal 
modell enn sine nordiske naboland, og ligner i større grad på alkoholsalget i resten av Europa. 
Dagligvareforretningene i Danmark, inkludert bensinstasjoner, kan selge alkohol på lik linje med 
øvrige varer. I tillegg til dette er det en rekke spesialforretninger som spesialiserer seg på ulik type 
alkohol, for eksempel øl og vin.   

Det er stadig ulike diskusjoner i de nordiske landene om hvilken ordning som fungerer best. Da  
Finland endret sin alkohollov i 2018 ved å tillate høyere alkoholstyrke i drikkevarer i vanlig butikk  
(fra 4,7 til 5,5 prosent) var både Sverige og Norge bekymret for hva det kunne gjøre med monopol- 
ordningen. Samlingspartiet, Finlands nest største parti har også programfestet et ønske om å  
liberalisere mer av alkohollovgivningen i landet. Det er lite trolig at debatten er avsluttet i 
Finland. Senest i 2018 ble det på Island fremmet et lovforslag av parlamentsmedlemmer fra 
Selvstendighetspartiet, Piratpartiet og Reformpartiet om å oppløse monopolordningen, mot at 
spesialforretninger kunne selge alkohol. På tross av at det er femte gangen et lignende forslag er 
fremmet, har det aldri blitt vedtatt. 

Det er en rekke fellestrekk ved de nordiske alkoholmonopolene. Det gjelder blant annet en streng 
regulering av aldersgrenser, reklamebegrensninger og åpningstider.
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Alkoholsalg under en pandemi
Som følge av covid-19-pandemiens inntog i Europa og Norge, så norske myndigheter seg nødt til 
å innføre de strengeste inngrepene i folks liv siden andre verdenskrig. Dette har inkludert strenge 
reiserestriksjoner og, i praksis, stengte grenser mot våre naboland. Reiserestriksjonene har gitt et 
unikt innblikk i grensehandel-problematikken, når nordmenn langs grensen ikke lenger kan reise til 
Sverige for å handle mat og drikke med lave avgifter. Det er kjent at grensehandelen har økt de siste 
årene, og at billigere alkohol er en vesentlig grunn til at nordmenn langs svenskegrensen velger å 
krysse landegrensen. Det er fortsatt vanskelig å regne på den totale kostnaden for Norge, men etter 
at reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19 ble iverksatt, har man kvartalsvis fått tall som viser 
noen av tendensene som har bygget seg opp over tid. 

Vinmonopolets omsetning i første halvår av pandemiåret 2020 viste en total vekst på 32 prosent,3 

sammenlignet med første halvår 2019. I typiske grensebyer finnes det eksempler på at omsetningen 
fordoblet seg i samme periode, slik som i Kongsvinger (161 prosent), Sarpsborg (121 prosent) 
og Halden (111 prosent). Vinmonopolets økning i omsetning i 2020 må ses i sammenheng med 
de reiserestriksjonene nordmenn har levd under i 2020, og at muligheten for innbyggere langs 
grensen til å handle i et naboland dermed har blitt betydelig svekket. Tross sterk omsetningsvekst 
for Vinmonopolet, er det ikke grunn til å si at pandemien har påvirket nordmenns alkoholforbruk 
nevneverdig.4

Grensehandelsomsetningen har på sin side, totalt sett, falt med 99 prosent i 2. kvartal 2020, 
sammenliknet med samme periode i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig har det vært 
en sterk økning i alkoholomsetningen på norsk side av grensen. Vinmonopolets salgstall for januar til 
september 2020 viser en total omsetningsvekst på 38 prosent sammenlignet med samme periode i 
2019.5 Det har blitt solgte 40 prosent mer vin, og 29 prosent mer brennevin i perioden. Vinmonopolet 
har i løpet av 2020 frem til september6 sikret den norske stat 2,68 milliarder kroner mer i skatter og 
avgifter enn hva selskapet lå an til uten pandemi. I september alene kan Vinmonopolet melde om 
økt salg på 52 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er ingen tilfeldighet. 

Svenske Systembolaget har også totalt sett fått en økning i salget sitt i 2020. Men ifølge Systembolagets 
tall for 2. kvartal 2020 i de områdene som grenser til Norge, har det svenske alkoholmonopolet der 
en nedgang i omsetning på nesten 65 prosent i salget av vin og cider, mens det for brennevin var en 
nedgang på nesten 52 prosent.    

Det er med andre ord en signifikant omsetningsøkning for det norske Vinmonopolet under covid-19-
pandemien, og likeledes nedgang for Systembolagets utsalgssteder langs den norske grensen. 

Dette viser først og fremst at grensehandelen under normale omstendigheter er høy. Normalen 
er åpne grenser til både Sverige og Finland, ikke strenge reiserestriksjoner. Mens folk flest ser ut 
til å være fornøyd med Vinmonopolet, er de ikke like fornøyde med avgiftsnivået på varene som 
Vinmonopolet selger. Den dagen grensene igjen åpnes, er det stor grunn til å anta at omsetningen 
på Vinmonopolet går ned, mens Systembolagets omsetning langs grensen til Norge øker, dersom 
avgiftene ikke reduseres. Det vil bety lavere skatteinntekter i årene som kommer, og potensielt færre 
ansettelser innenfor handelsnæringen i kommunene som grenser til Sverige.
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Hvordan kan et monopol få fornøyde kunder? 
Kundetilfredshetsprisen 20207 ble tildelt Vinmonopolet. Det er unikt at et monopol har Norges  
mest fornøyde kunder, sammenlignet med samtlige butikker i Norge. Samtidig med at folk flest er 
fornøyd med servicen, er det anslått at den såkalt uregistrerte alkoholomsetningen i Norge står for 
om lag 11 prosent,8 dette tallet er høyere dersom man utelukker øl, cider, rusbrus og sterkøl. Det 
betyr at en relativt stor andel av Norges alkoholkonsum, herunder vin og brennevin spesielt, kjøpes 
i Sverige eller på taxfree.   

I løpet av 1980-årene ble de fleste norske monopoler opphevet, og markedsøkonomien gjorde  
sitt virkelige inntog i norsk økonomi. Telemonopolet ble erstattet med fri konkurranse mellom  
ulike tilbydere av teleabonnementer. Boligmarkedet og bankmarkedet ble deregulert og liberalisert. 
Kringkastingsmonopolet ble opphevet og lukkeloven liberalisert. Det var med andre ord en hel del 
politiske vedtak som ble vedtatt på 1980-tallet, med den konsekvens at folk flest i Norge fikk større 
frihet til å velge.

Vinmonopolet har derimot tålt tidens tann. Opprinnelig, frem til 1996, hadde Vinmonopolet kontroll 
over hele verdikjeden av alkoholinnkjøp, og det bar nok større preg av å være et monopol den gang 
enn hva det oppleves som i dag. Kundeopplevelsen er endret. Det er tross alt stor forskjell på å 
ankomme en butikkdisk og kanskje stå i kø, hvoretter man pent ber ekspeditøren om å hente en 
flaske rødvin, fremfor å kunne lete seg frem på egenhånd og spørre om hjelp hvis det trengs. 

Ekjordsaken fra 2005 kan også minne oss på hvilken krevende øvelse det er å ha ansvaret for salg 
av alkohol i Norge. Det fremkom den gang at flere ansatte og butikksjefer hadde latt seg smøre av 
importøren Ekjord AS. Ekjord arrangerte utenlandsturer og tilstelninger for å innvirke på innkjøp 
og vareplassering i butikkene. Dette ble en pinlig skandale for et statlig selskap som baserer seg på 
likebehandling av leverandørene. Vinmonopolet har tross alt aldri vært en helt vanlig butikk, og kan 
iallfall ikke la seg smøre.  

Etter at EFTA-domstolen slo fast at importmonopolet til Finlands alkoholmonopol ikke var forenlig 
med EØS-avtalen, fikk det konsekvenser for Norges alkoholmonopol. Import-, videresalgs- og 
eksportmonopolet i Norge ble deretter avviklet. Vinmonopolet ble delt i to, hvoretter Vinmonopolet 
beholdt eneretten til detaljsalget, mens statseide Arcus AS overtok import- og videresalgs-
virksomheten i sterk konkurranse med private aktører. Etter dette har det vært en formidabel økning 
i antall butikker, leverandører og varer som tilbys. Med et sortiment på nesten 28 000 varer er 
dagens vinmonopol verdens største vin- og brennevinsbutikk. Dette gjør at det er spesielt attraktivt 
for vin- og brennevinsprodusenter å knytte seg til en norsk leverandør for å få etablert varene sine i 
Vinmonopolets hyller. Norge fremstår i mange tilfeller som et lite land i verdenssammenheng, men 
dersom en vinprodusent blir plukket opp av en leverandør som får varen inn på Vinmonopolet, har 
vinprodusenten markedsadgang til et helt land. Det er attraktivt.

Konkurransen mellom leverandørene er sterk, og det er ingen tilfeldighet hvilke varer som tilbys  
hos Vinmonopolet. Vareutvalget er basert på analyser av markedets etterspørsel, trender i  
markedet og salgsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Vinmonopolet lager ulike produkt-
spesifikasjoner i lanseringsplanen som publiseres to ganger i året. Produktspesifikasjonen beskriver 
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hvilke produkter som er ønsket, med krav til for eksempel opprinnelsesland, prisklasse og kvalitet 
som forventes. Deretter er det åpne anbudsinnbydelser rettet mot Vinmonopolets grossister, hvor 
det så leveres tilbud.

Tilbudsprøvene som grossistene sender Vinmonopolet, blir sensorisk vurdert. De blir blindt prøvd  
ut av Vinmonopolets eget dommerpanel, der det foretas en objektiv vurdering av hvert enkelt  
tilbud sett opp mot den aktuelle spesifikasjonen. Når denne prosessen er gjennomført, foretas 
innkjøp basert på forskrift, innkjøpsreglement og generelle innkjøpsbetingelser.9 Vinmonopolet  
har en plikt til å likebehandle tilbydere, leverandører og produkter. 

Med den sterke konkurransen leverandørene må gjennom for å få plass i Vinmonopolets hyller, 
basert på objektive kriterier i tråd med EØS-regelverket, er det en reell konkurransesituasjon om 
norske forbrukere. Det gjør at det Vinmonopolet som forbrukerne forholder seg til i dag, baserer seg 
på tilbud og etterspørsel - utrolig nok for et monopolbasert system. 

Dette er kanskje fra et markedsliberalt utgangspunkt også den største kritikken mot Vinmonopolet. 
Det at kun én aktør avgjør hvilke alkoholholdige produkter over 4,7 volumprosent norske forbrukere 
skal få tilgang til, er i utgangspunktet en frihetsbegrensing i tilgangen på lovlige varer. Dette er 
en prinsipiell innvending, men i praksis har Vinmonopolet prøvd å løse utfordringen basert på de 
kriteriene som er satt gjennom EØS-avtalen. 

Dersom en forbruker eksempelvis kjøper vin på en restaurant og har lyst til å kjøpe samme  
type vin senere for å nyte den hjemme, plikter Vinmonopolet å hjelpe forbrukeren dersom 
Vinmonopolet selv ikke tilbyr vinen. Og dersom forbruker finner en vin på ferie som det er  
ønskelig å kjøpe hjemme i Norge, så kan enhver forbruker importere varen til Norge, mot fortolling. 
Dersom du bor i en kommune uten Vinmonopol, har du krav på å få varene levert på døren, 
kostnadsfritt. Dette gjelder ikke bare hvis du bor i en kommune uten Vinmonopol, det gjelder  
også dersom hytta ligger i en kommune uten Vinmonopol. Du kan bokstavelig talt få levert vin på 
hyttedøra.

Den konkurranseutsatte situasjonen leverandørene opererer i, har gjort at det er lite debatt om 
Vinmonopolet som system i Norge. Det finnes knapt politikere i dagens Norge som offentlig tar til 
orde for å legge ned selskapet, selv ikke blant partier som anser seg selv for å være alkoholliberale. 
Nedleggelse står i partiprogrammet til kun ett politisk parti, Fremskrittspartiet. Av saker i 
Stortinget er det få forslag om nedleggelse av Vinmonopolet, men det finnes flere eksempler på 
alkoholliberaliserende forslag.

Det er verdt å merke seg at det ifølge en finsk årlig rapport som sammenligner en rekke alkohol-
data fra de nordiske landene på vegne av Alko, for Norges del viser en støtte på 60 prosent (2019) 
til Vinmonopolets eksklusive rett til å selge vin og sprit. Selv om tallene ikke kan sammenlignes 
mellom de nordiske landene fordi undersøkelsene som alkoholmonopolene i Norden gjennomfører 
er ulike, er det interessant at Vinmonopolet har lavest støtte. I Sverige er det tilsvarende tallet 
78 prosent for Systembolaget.10  Monopolordningen som sådan er med andre ord ikke nødvendig- 
vis like populær i samtlige deler av landet, selv om kundene er fornøyd med servicen som 
Vinmonopolet gir.
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Under Solberg-regjeringen har det skjedd særlig tre liberaliseringer på alkoholfeltet. Vinmonopolets 
åpningstider er blitt utvidet med én time på lørdager, taxfree-kvoten har økt, og gårdsprodusenter 
får selge sine egne nisjeprodukter med en alkoholprosent over 4,7 prosent, så lenge det ikke er tilsatt 
brennevin eller blandet med andre alkoholholdige drikkevarer. Dette kan påvirke Vinmonopolets 
stilling, men regjeringen landet i sin tid på at det ikke vil gjøre det. Unge Venstre har høsten 2020 
foreslått at dagligvarekjeder skal kunne selge alkoholholdige drikkevarer opp til og med 22 prosent, 
men uten at Vinmonopolet skal legges ned.11 Et slikt forslag er urealistisk å få gjennomført, ettersom 
et vinmonopol uten enerett ikke vil være lovlig å opprettholde i henhold til EØS-regelverket. Et slikt 
forslag vil i praksis legge ned Vinmonopolet som et detaljistmonopol, men så kan det også hende at 
det er hensikten.   

Vinmonopolet er underlagt noen av de strengeste reguleringene som en bedrift kan bli utsatt for i 
Norge. Til tross for dette gir Vinmonopolet den beste kundeopplevelsen til norske forbrukere, ifølge 
kundebarometeret. I tillegg til at antall varer er høyt, er denne kundetilfredsheten trolig grunnet i 
et stadig økende fokus på økt kunnskap blant selskapets ansatte. De skal ikke bare selge alkohol, de 
skal vite hva de selger og de skal kunne forklare på en enkel måte til kunden hvilket produkt som 
best passer deres behov. I tillegg til dette er det liten tvil om at Vinmonopolet har tilgang på mye 
ressurser, som et heleid statlig særregulert selskap. Dette har kanskje særlig kommet til uttrykk under 
pandemien, hvor Vinmonopolet mange steder har hatt egne vakter som har sprayet desinfiserende 
håndsprit på hendene til hver enkelt kunde. Det er trolig ingen andre butikker i Norge som har 
økonomi til slikt.

Vinmonopolets balansegang forklares godt i deres egen strategi: «Vi er balansekunstnere. Vi 
skal begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser. Samtidig har vi ansvar for å begrense 
skadevirkningene av alkohol. Det krever mye av oss. Erfaring. Kunnskap. Dømmekraft. Samfunns-
engasjement. Det som driver oss er et ønske om å gjøre samfunnet litt bedre. For alle.» 

Det er grunn til å tro at Vinmonopolets popularitet skyldes høy varekvalitet, et mangfold av  
produkter og høy kunnskap. Vinmonopolet er monopolet som ble markedsstyrt, men med høye 
avgifter som truer i horisonten. 

Et avgiftsregime til besvær, eller et riktig alkoholpolitisk virkemiddel?
For å forstå norsk alkoholpolitikk kan det ses til stortingsmeldingen «Se meg!» fra 2011/2012:  
«For å redusere forbruket og dermed skadene av alkohol har Norge et høyt avgiftsnivå på alkohol-
holdig drikk. Alkoholavgiftene gir inntekter til staten, som har store alkoholrelaterte utgifter, og 
bidrar til å redusere forbruket og dermed alkoholrelaterte skader og problemer. Det er krevende 
å avgjøre hva som er riktig avgiftsnivå. Anslag på samfunnsøkonomiske kostnader er beheftet 
med stor usikkerhet, og avgiftsnivået må også balanseres mot befolkningens oppslutning om de 
alkoholpolitiske virkemidlene. Det må videre tas hensyn til alkoholavgiftenes effekt på flytting 
av omsetning fra Vinmonopolet og norske dagligvarebutikker til uregistrert omsetning, det vil si 
grensehandel, taxfree-salg, privatimport, smugling og hjemmeproduksjon. Volumet av uregistrert 
omsetning påvirker alkoholavgiftenes reelle innvirkning på totalomsetningen av alkohol og skadene 
av alkoholbruk».12
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Selv om denne stortingsmeldingen er noen år gammel, har ikke argumentasjonen vedrørende 
avgifter som et alkoholpolitisk virkemiddel endret seg siden. Politikken er lik, og avgiftene har økt. 
Utdraget fra «Se meg!» viser den vanskelige balansegangen mellom å regulere folks alkoholvaner og 
samtidig unngå økt uregistrert omsetning. Sistnevnte har man iallfall ikke klart. 

Grensehandelen har økt de siste årene, dersom vi utelukker pandemiåret 2020. SSB har den siste 
tiden sett på nye måter å dokumentere og kartlegge grensehandelstall på. SSB gjennomførte 
derfor i september 2019 en pilotundersøkelse for å kartlegge nordmenns handlevaner i Sverige.13 
Rapporten viser at grensehandelen er høyere enn tidligere antatt, og at vi i denne måneden alene 
grensehandlet for 2,2 milliarder norske kroner i varer og tjenester. Av disse utgjør kjøp av alkohol 
nærmere 370 millioner kroner, som er høyere enn tidligere antatt. En analyse14 fra analysebyrået 
Capstan har sett på Systembolagets lagerbeholdning for utsalgsstedene langs grensen fra sommeren 
2018 til sommeren 2019, og den viser at ni av 10 kunder på Systembolaget i Strömstad var norske. 
Høy grad av grensehandel blir dessuten bekreftet av tallene under covid-19-pandemien. Når man 
ser på handlemønsteret totalt sett er det ikke urimelig å antyde at grensehandel først og fremst 
skyldes høyt nivå på særavgifter, slik som alkohol og sukker.

Dette er sannsynligvis ubehagelige tall for politikere som ønsker å opprettholde et høyt nivå på 
alkoholavgiftene. Dette kan også illustreres ved at regjeringen i september 2020 bestemte seg for 
ikke å videreføre nevnte pilotundersøkelse, fordi det ikke er «særlig hensiktsmessig» å videreføre 
undersøkelsen før grensen er åpnet igjen.15 Man skulle jo tro at pandemiens konsekvenser for folks 
hverdag ga et godt grunnlag for å sammenligne september i 2019 med september i 2020.

Folkehelseinstituttets siste oppdaterte tall for alkoholomsetning er fra 2018. Disse tallene viser 
at den totale alkoholomsetningen, inkludert øl, sterkøl og skjenking, omregnet i liter ren alkohol 
per innbygger for personer over 15 år og eldre, er på 6,77 liter årlig.16 Den såkalte uregistrerte 
omsetningen står for totalt 11 prosent av nordmenns alkoholkonsum.   

Etter at alkoholavgiftene ble redusert på starten av 2000-tallet, økte salget av vin og brennevin i 
Norge, uten at det er belegg for å kunne si at konsumet økte signifikant. I Norge drikker vi mindre 
alkohol per person per år enn gjennomsnittet i EU. I 74 land konsumeres det mer alkohol enn i 
Norge, målt per person.17 Uten å underkjenne alkoholmisbruk som et problem er det ansett at vi har 
lav risiko for å dø av alkoholrelaterte skader i Norge, relativt sett.

Hvis vi ser på salget av vin, sterkvin og brennevin isolert, står Vinmonopolet for 82 prosent av 
salget.18 Den uregistrerte omsetningen for denne type alkoholprodukter står for omlag 18 prosent 
av alkoholomsetningen i Norge. I vareliter vin og brennevin har omsetningen for Vinmonopolet vær 
relativt stabilt de siste årene, men dersom man ser omsetningen opp mot befolkningsveksten, har 
salget vært synkende, uten at alkoholkonsumet i Norge har gått ned. 

Etter 2008 har både taxfree-salget og grensehandelen jevnt vært økende. Den avgiftsbelagte 
omsetningen økte fra 1990-tallet frem til 2008, før det stabiliserte seg på rundt seks liter ren alkohol 
per person. Det er med andre ord lite som tyder på at det totale alkoholkonsumet til nordmenn 
flest har økt, selv om vi handler mer i Sverige. Vi handler bare mindre i Norge. En sammenligning av 
alkoholavgiftene i Norden viser en vesensforskjell mellom landene i avgiftsnivået:
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Statistikken ovenfor19 viser alkoholavgifter målt i ren alkohol. Dersom vi overfører dette til 
konkrete eksempler og sammenligner svenske og norske avgifter, gir det et litt enklere bilde på hva 
avgiftsforskjellene utgjør. I 1 liter brennevin med 40 % alkohol utgjør de svenske avgiftene 206,64 
SEK, mens de norske avgiftene utgjør 313,60 NOK. I en flaske vin med 13 % alkohol utgjør svenske 
avgifter 19,64 NOK, mens de norske avgiftene utgjør 49,82 NOK.20 Dette viser en differanse mellom 
det norske og svenske avgiftsnivået som er med på å føre norsk handel ut av Norge.

Det bør være en politisk målsetning at nordmenn flest handler alkoholen sin i Norge. Norsk 
alkoholpolitikk har i all hovedsak hatt som formål å begrense skadeomfanget som alkoholmisbruk 
medfører. Dette har blitt gjort gjennom alkoholpolitiske virkemidler, herunder et høyt avgiftsnivå på 
alkohol. Utfordringen er at mye nå tyder på at folks forhold til pris, økt mobilitet og et svensk utvalg 
av vin, øl og brennevin som ligner det norske utvalget, har gjort at uforholdsmessig mye av alkoholen 
som konsumeres i Norge, er kjøpt i Sverige. 

Norsk alkoholavgiftspolitikk har trolig møtt seg selv i døren. Siden Bondevik 2-regjeringen reduserte 
alkoholavgiftene i 2003, har avgiftene på svakvin økt med 43,9 prosent, og for brennevin med 44,1 
prosent. Avgiftsøkningen skyldes i all hovedsak indeksjustering av avgiftene. Svenskene sluttet 
med dette i 1998. Det betyr at differansen mellom de svenske og norske avgiftene øker, nesten 
utelukkende grunnet en indeksjustering på norsk side. Dette til tross for at Fremskrittspartiet, som  
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er det partiet i norsk politikk som historisk sett har ønsket et betydelig lavere nivå på alkohol-
avgiftene, har hatt finansministerposten i Solberg-regjeringen i seks år.

Pris er en avgjørende årsak til at alkohol kjøpes utenfor Norges grenser. Når norsk alkoholpolitikk skal 
ligge fast som en politisk målsetning, med Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, 
oppstår det en vanskelig balansegang. Dersom flere skal handle alkoholen sin i det registrerte norske 
markedet i tider uten pandemier og stengte grenser, er det vanskelig å se for seg at det vil skje uten 
at prisen på vin og brennevin reduseres.

Veien videre
Norsk alkoholpolitikk er genuint restriktiv, begrunnet i helse- og sosialpolitiske hensyn. Bakgrunnen 
er ideen om at de samfunnsmessige og individuelle skadene som bruk av alkohol kan medføre, må 
begrenses, slik det står i alkohollovens formålsparagraf. 

Utfordringen som norsk alkoholpolitikk står i, er at de alkoholpolitiske restriksjonene begrunnet i 
alkohollovens formål fører til at mindre alkohol kjøpes i Norge. Dersom Vinmonopolet skal fungere 
som et selvstendig alkoholpolitisk virkemiddel, må norske alkoholavgifter reduseres. Pris er en 
avgjørende faktor for norske grensehandlere. Dersom avgiftene blir nedjustert til svensk nivå eller 
tilsvarende, uten at de indeks-justeres i ettertid, vil det være større likhet mellom de svenske og 
norske avgiftene. Dette vil etter all sannsynlighet føre til at norske forbrukere i større grad handler 
alkohol i Norge, som igjen vil gjøre at avgiftene blir betalt på den norske siden av grensen. 

Et annet virkemiddel for å øke alkoholomsetningen i Norge, uten at forbruket øker, kan være å 
nedjustere kvoten på hvor mye alkohol man kan ta med seg tollfritt til Norge fra utlandet og taxfree-
butikker. Dette kan ha en betydning, særlig på taxfree-salget. Samtidig er det en fare for at det kan 
føre til mer smugling, dersom et slikt tiltak ikke henger sammen med et redusert avgiftsnivå i Norge. 

En av de store alkoholpolitiske debattene som har versert, er hvorvidt Vinmonopolet skal kunne 
overta taxfree-salget på norske flyplasser. Det har også blitt gjennomført en rekke juridiske 
vurderinger av hvorvidt dette er mulig. En av disse utredningene er gjennomført av Advokatfirmaet 
Lund & Co DA på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, etter at Stortinget ba regjeringen 
om å utrede spørsmålet. De kom frem til at dersom man gjennomfører nødvendige lovendringer, vil 
det mest sannsynlig ikke være i strid med EØS-avtalen at Vinmonopolet overtar taxfree-salget. Det 
kan potensielt også styrke Vinmonopolets EØS-rettslige forankring. Men dette er foreløpig usikkert 
og ikke avklart. 

Det er dessuten viktig å huske på at Vinmonopolet tross alt ikke trenger å være det viktigste 
alkoholpolitiske virkemiddelet i Norge. Selv om det er liten debatt om dette i dag, er det også 
et alternativ for staten å selge aksjene i selskapet, og åpne opp for at dagligvareforretninger og 
spesialbutikker kan selge alkohol over 4,7 volumprosent. Da vil Vinmonopolet bli en ordinær 
spesialforretning. Utfordringen er at dette sannsynligvis får konsekvenser for forbrukerens tilgang på 
et bredt vareutvalg, ironisk nok for et monopolistsystem. En liberalisering av alkoholsalget vil riktignok 
trolig føre til større tilgjengelighet for et visst utvalg av varer til en større del av befolkningen, men 
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butikken med verdens største vin- og brennevinsutsalg, grunnet stor innkjøpsmakt per i dag, vil være 
historie. Dersom det blir flere butikker i Norge som konkurrerer om å selge alkohol, vil Vinmonopolet 
trolig miste sin internasjonale status som attraktiv for grossister og importører. 

Vinmonopolet har vist seg å fungere etter sin hensikt, etter at selskapet ble deregulert på midten av 
90-tallet. Kombinasjonen av et bredt vareutvalg og fornøyde kunder på den ene siden, og begrensede 
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære på den andre, er knivseggen 
som vinbutikken i Norge til enhver tid må balansere på. 

Vinmonopolet er et produkt av europeisk markedsliberalisme på den ene siden, og nordisk 
alkoholkultur på den andre. Uavhengig av om man er tilhenger av Vinmonopolet eller ikke, er det 
grunn til å anta at de fleste alkoholdrikkende nordmenn setter pris på Vinmonopolets vareutvalg 
og fagekspertise, men at det også er irriterende med begrensede åpningstider og et noe lavt antall 
butikker. Til å være et produkt av kompromisser, fungerer Vinmonopolet godt for forbrukerne, 
men er samtidig avhengig av å ikke miste tillit og markedsandeler i fremtiden. Derfor vil det være 
avgjørende om politikerne reduserer avgiftene på alkohol. Da vil taxfree-salget og handleturen til 
Sverige bli mindre fristende for folk flest, og alkoholen kjøpes i Norge.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatteren på bjorn-kristian@civita.no eller civita@civita.no.
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