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Stikkprøver på legitimasjonskontroll ved kjøp av alkohol og tobakk   
 

Torsdag 21. august i år gjennomførte Hallingdal Ungdomsråd (HUR) stikkprøver på 
legitimasjonskontroll ved kjøp av alkohol og tobakk i Hallingdal.  
 
Bakgrunnen for stikkprøvene er at ungdom i Hallingdal mener det er for enkelt å få kjøpt 
alkohol og tobakk uten å vise legitimasjon. Stikkprøvene ble i forkant avklart med 
politiet.  
 
Stikkprøvene ble gjennomført ved at 3 ungdommer på 16 og 17 år, gikk inn i ulike 
dagligvarebutikker og bensinstasjoner for å prøve å kjøpe alkohol og tobakk. De var 
innom 4 kommuner i Hallingdal, 13 dagligvare og 5 bensinstasjoner. Prosedyren var 
avtalt med en voksen i forkant. Vedkommende var med under hele seansen, riktignok i 
bakgrunnen, men tilgjengelig om det skulle være noe. Etter et gjennomført «prøvekjøp» 
ble det opplyst om hvorfor vi var der og hensikten med besøket. Det ble også opplyst 
om at hverken ansatt eller butikk ville bli navngitt. Ingen kjøp ble gjennomført, men 
stoppet før en faktisk transaksjon. 
 
Målet med stikkprøvene er å sette fokus på at det alltid skal sjekkes legitimasjon, om 
man er i tvil, ved salg av alkohol og tobakk. Dessverre viste det seg at ungdommene 
våre ville fått kjøpt både alkohol og snus denne dagen. Resultatet er alvorlig og må tas 
tak i. I 38% av dagligvarebutikkene ble det ikke sjekket legitimasjon og på 60% av 
bensinstasjonene ble det ikke spurt om legitimasjon. Dette svært alvorlig og det er ikke 
ønskelig å ha det slik i Hallingdal.   
 
Kommunene er ansvarlige for alkohol- og tobakksalg i egen kommune. Vi sender dere 
derfor dette som en informasjon og anser det som deres ansvar å ta tak i 
problematikken og sette fokus på legitimasjonskontroll. HUR vil følge opp saken etter en 
tid for å høre hvordan dere jobber med legitimasjonskontroll i deres kommune.  
 
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål i saken.  
 
Med vennlig hilsen 
Hallingdal ungdomsråd  
Vilde Rolland Johansen  
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