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VEDTATT I KOMMUNESTYRET 28.05.2020, SAK 43/20 



Alkoholpolitisk handlingsplan 
med retningslinjer for behandling av bevillingssøknader 
 
Hovedmål  
Det kommunale bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal bidra til å 
oppnå de nasjonale mål som er satt for alkoholpolitikken, og samtidig gi rom for kommunalt 
alkoholpolitisk skjønn og lokal tilpasning. 
 
Delmål 

• Elementene fra «AV-OG-TIL»-strategien og de alkoholfrie sonene skal legges til grunn ved 
vurdering av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. 

• Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene blir minst 
mulig. 

• Salgs- og skjenkepolitikken skal sikre at det ikke skjenkes der barn og ungdom ferdes. 

• Salgs- og skjenkepolitikken skal bidra til å heve debutalderen for alkohol ved kontroll av 
salgs- og skjenkesteder. 

 
 

1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol 

Alkohollovens formål er å begrense forbruket av alkohol og de samfunnsmessige og individuelle 
skader, som alkoholbruk kan innebære.  Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket og 
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer.  Salgstiden antas å ha direkte betydning for 
tilgjengeligheten.  I de senere år har man sett en tendens mot stadig lengre åpnings- og skjenketider. 
Kommunale skjenketider til sent på natten har utløst en god del debatt.  Etter departementets 
vurdering er det grunn til å tro at lengre skjenketider medfører økt konsum av alkohol.  Dertil er det 
påvist en nær sammenheng mellom alkoholpåvirkning og kriminalitet.  Det er godt dokumentert at de 
mest effektive virkemidlene i alkoholpolitikken er de som reduserer tilgjengeligheten. 
 
1.2 Bevillingspolitikken 
Kommunens mulighet til å regulere tilgjengeligheten ligger i alkoholloven.  Kommunen er 
bevillingsmyndighet og kan innen visse rammer regulere tilgjengeligheten av alkohol. 
Selv om alkohol er lovlig salgsvare, er alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt ment å 
sikre at omsetningen skjer i betryggende former.  Beslutninger om tildeling av salgs- eller 
skjenkebevillinger er skjønnsmessige avgjørelser og lovendring gir kommunen større frihet til å 
organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra vurdering av lokale forhold. 
 
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk og kan fastsette hvor 
mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer 
og aktiviteter som skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å 
sikre at regelverket etterleves.  Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere 
omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte problemene.  Iflg. alkohollovens §§ 3-2 og  
4-3 kan kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige 
regler, begrunnet i alkoholpolitiske hensyn og alkohollovens intensjoner.  Hensynet til å begrense 
tilgjengeligheten av alkohol faller åpenbart innenfor lovens ramme.  
 
Kommunene i Gjøvik-regionen samarbeider på mange områder og det har fra flere hold vært ytret 
ønske om mest mulig ens retningslinjer, - også i bevillingssaker.  Imidlertid er ikke dette planarbeidet 
samordnet, verken i tid eller innhold.  Kommunene legger forskjellig innhold i sine planer, og 
saksbehandlingen foregår også til forskjellig tid. 
 
1.3.Salgsbevillinger 
Kommunen har 9 utsalgssteder for alkoholholdig drikk inntil 4,7%i.  Fem av disse ligger innenfor 
Raufoss sentrum.    
 



1.4Skjenkebevillinger 
Kommunen har 12 serveringssteder med skjenkebevilling.  7 av disse har skjenketillatelse for 
alkoholholdig drikk i gruppe 2 på avgrenset uteareal fram til kl. 24:00. Kommunen har fire 
ambulerende skjenkebevillinger. Disse er ikke knyttet til bestemte personer eller steder.   
Kommunen har retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.   
Kommunen har i dag ikke ”tak” på antall alminnelige skjenkebevillinger.  
Det tillates ikke noen form for alkoholservering i forbindelse med, og i tilknytning til idrettsarrangement, 
og ved nye eller utvidede søknader om skjenking under sommer- og friluftsfestivaler, - hvor familier er 
samlet. (Vedtatt) 
 
1.5 Salgs- og skjenketiderii 
Forskrift for åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.  
(Se vedlegg 1). 
 
1.6 Aldersgrenseriii 
Aldersgrenser er viktige tiltak for å utsette debutalderen.  Den overordnede målsetningen er å bidra til 
å redusere barn og unges alkoholbruk.  Forskning indikerer imidlertid at forebyggende arbeid rettet 
mot ungdomsgruppen også må rette seg mot voksengruppen og rollemodeller.  Alkoholbruk er en 
aktivitet man sosialiseres inn i, og barn og unge lærer av voksne. 
 
Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ha fylt 20 år, og den som 
selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk må ha fylt 18 år.  Dette gjelder likevel ikke servitør med 
kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent 
alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.   
 
1.7 Saksbehandling ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger  
Kommunens behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv følger bestemmelsene i 
Alkoholloven, vedtak i alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for 
saksbehandlingen. 
 
Bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det gitt 
åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en 
ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for 
hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for.  Slike beslutninger kan bare fattes dersom 
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, 
herunder vurdert bevillingspolitikken. 
 
Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med 
alkohollovens bestemmelser og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.  Kommunens 
retningslinjer for saksbehandlingen angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge 
på og må være en sentral del av den alkoholpolitiske handlingsplanen. 
 
I henhold til alkohollovens §1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og gi de 
politiske organer retningslinjer for alkoholpolitikken.  Dette innebærer bl.a. at det gis retningslinjer for 
utøvelsen av skjønnet i bevillingssaker som eventuelt kan delegeres til administrasjonen eller andre 
organ. 
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble sist revidert i 2016, med tilleggsbehandling 2017 (økonomiske 
retningslinjer) og 2018 (regler for uteservering). I hovedbehandlingen ble det også vedtatt 
«Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune».  Disse 
retningslinjene foreslås videreført uendret. 
 
1.8 Gebyr for salg og skjenking 
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig 
drikk (§7-1 første ledd) skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet 
omsatt mengde alkoholholdig drikk.  Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av 
gebyret.  For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende 
bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats.  Bevillingsmyndigheten vedtar gebyret. 



 
De kommunale avgiftene på bevillinger til salg og skjenking brukes delvis til å finansiere 
kontrollordningen, mens overskytende midler stilles til disposisjon for barne- og ungdomsrådene til 
rusforebyggende/rusfrie tiltak. (Kst.-vedtak 86/97).  (I 2019 utgjorde gebyrene ca. kr 207000) 
  
1.9 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 1-9.  Det er 
et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for å redusere problemer knyttet til omsetning av alkohol. 
Kontrollen skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene, salgs- og skjenketidene og at det ikke 
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingsmyndigheten har 
hjemmel for når som helst å få tilgang til salgs- og skjenkestedenes lokaler og regnskaper. 
 
Kommunen har siden 2016 hatt kontrakt med Trygg24 AS om kontrollen med salgs- og 
skjenkestedene i kommunen.   
 
Internkontroll:   
Det er innført krav til salgs- og skjenkesteder om et internt kontrollsystem som kommunen fører 
kontroll med.  Det innebærer at bevillingshaver selv har ansvaret for at alle krav som i medhold av 
alkoholloven/forskriftene/bevillingen overholdes. 
 
1.10 Kunnskapsprøve om alkoholloven  
Jfr. alkohollovens § 1-7c, 3. ledd skal styrer og stedfortreder for virksomheter som søker salgs- 
og/eller skjenkebevilling dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av 
den, innen godkjenning gis.  Prøve avlegges i kommunen. 
 
1.11 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
Alkoholloven gir bevillingsmyndigheten adgang til å inndra en bevilling dersom en bevillingshaver 
overtrer bestemmelser i alkoholloven.   
Helsedirektoratet har vedtatt en tilføyelse til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
(Alkoholforskriften)» vedr. inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt 
i eller i medhold av alkoholloven, i form av prikktildelingssystem (§ 10).  Dette innebærer en innføring 
av normerte regler for inndragning av bevilling.  Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å 
reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere.  Endringen 
trådte i kraft 1. januar 2016.  
 
I medhold av endringene i Alkoholforskriften om prikktildeling og inndragning gjeldende fra 
01.01.2016, har administrasjonen samlet disse normerte «regler» i eget skriv. (Vedlegg 3) 
 
Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk.  Det vil, 
sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, være det beste virkemidlet 
kommunen har for å redusere de sosiale og helsemessige problemene knyttet til bruk av alkohol. 

7.2 Oppsummering 

Kommunen kan gjennom den kommunale salgs- og skjenkepolitikk gi føringer for hvordan det er 
ønskelig at lovlig framstilte rusmidler (alkohol) omsettes i kommunen.  Ved at bevillingssystemet for 
salg og skjenking er lagt til kommunen, er det gitt et alkoholpolitisk ansvar.  Kommunen er en sentral 
aktør når de nasjonale alkoholpolitiske målene skal nås.  Dersom en skal påvirke totalforbruket av 
alkohol, er en blant annet avhengig av et effektivt bevillingssystem for omsetning av alkohol.  En 
alkoholpolitisk plan kan angi premissene for det alkoholpolitiske skjønn og har i praksis stor 
selvstendighet i valget av retningslinjer som legges til grunn for behandling av søknader om bevilling. 
Når det gjelder det alkoholpolitiske skjønn kan man generelt si at alle hensyn som fremmer 
alkohollovens formål er relevante.  Vestre Toten kommune har gjennom tilslutning til elementene i 
”Avogtil”-strategien lagt premissene for hvordan dette skjønnet bør utøves, og det er derfor viktig at de 
alkoholfrie sonene blir spesielt ivaretatt ved vurdering av nye søknader om salgs- eller 
skjenkebevillinger. 
 

 
 
Sluttnoter  
 



Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk 

 
 
1 Alkoholstyrke, inndeling 
Inndeling av alkoholholdig drikk (øl, vin og brennevin) gjøres utfra kategorisering etter alkoholstyrke, slik at alkoholholdig drikk 
med samme alkoholinnhold likebehandles.  Imidlertid opprettholdes definisjonen av brennevin, fordi loven inneholder en rekke 
særregler knyttet til brennevin. 
Alkoholfri drikk                      : drikk som inneholder under 0,7 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 1: alkoholholdig drikk med høyst 4,7 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 2: alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 3: alkoholholdig drikk med 22 % eller mer. 

 
1 Salgs- og skjenketider 
Jfr. alkoholloven § 3-7:  Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst alkoholinnhold enn 4,7 % alkohol, kan skje fra kl. 
08:00 til kl 18:00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl 16:00. Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide 
tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd, men salg er likevel forbudt etter kl 20:00 på hverdager og etter kl 18:00 
på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
 
Jfr. Alkoholloven § 4-4: 
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer kan skje fra kl 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig 
drikk kan skje fra kl 08.00 til 01.00.  Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke 
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer er forbudt mellom kl 03.00 og 13.00.  Skjenking av annen 
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl 03.00 og 06.00. 

 
1 Aldersgrenser 
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 % må ikke skje til noen som er under 18 år.  
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. 

 

  



 

 
 
 
 

Vestre Toten kommune 

Sentraladministrasjonen 

Vedtatt i kommunestyret:       

VEDLEGG 1  til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024» 

Åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk 

 
 
Med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens §§ 3 –7 og 4 – 4, er det vedtatt følgende 
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider av alkoholholdige drikker i Vestre Toten 
kommune. 
 
 
1  Serveringssteder : 
Serveringssteder i Vestre Toten kommune kan holdes åpne fra kl. 06:00 til kl 02:00 natt til man-, tirs-, 
ons-, tors- og fredager.  
Natt til lør- og søndager kan serveringsstedene holdes åpne til kl 03:00.  
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar og 1. og 17. mai faller på, gjelder 
åpningstiden etter dette ledd for disse dager. 
Serveringssted i kjøpesenter følger åpningstiden til senteret. 
 
 
Skjenketider: 
 
Alkoholholdig drikk inntil 22 % (gr. 1 og 2) kan  
skjenkes fra kl 08:00 fram til kl. 01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00.  
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og  17. mai faller på gjelder 
skjenketiden etter dette ledd for disse dager. 
 
Alkoholholdig drikk 22% eller mer (gr. 3) kan 
skjenkes fra kl. 16:00 til kl 24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.  
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00.  
For hoteller og lukkede selskaper kan det skjenkes (gruppe 3) fra kl 13:00 alle ukedagene. 
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17.  mai faller på, gjelder 
skjenketiden for gruppe 3 etter dette ledd for disse dager. 
 
 
 
2  Uteservering 
Serveringssteder med bevilling for uteservering av alkoholholdig drikk, kan skjenke inntil 22 % fram til 
kl. 24:00 på godkjent, avgrenset utearealet. Uteserveringen skal holdes lukket fra kl 00:30 til kl. 09:00 
alle dager. 
 
 
3  Salgssteder: 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje i tidsrommet kl 20:00 – 08:00 på 
hverdager og etter kl 18:00 på dager før søn- og helligdager. 
  



Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. 
mai. 
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% ikke finne 
sted etter kl 16:00.  
 
 
4  Dispensasjon 
Kommunedirektøren kan dispensere for disse forskrifter for en enkelt anledning. 
 

 

 
 
 
 



VEDLEGG 2 – Retningslinjer for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune 
 

 

Vestre Toten kommune 

Sentraladministrasjonen 

Vedtatt i kommunestyret :        
 
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune 
 
Tildeling av salgs- og skjenkebevilling. 
Kommunen kan tildele 2 hovedtyper bevillinger: 

• Salgsbevillinger – permanent og ambulerende 

• Skjenkebevillinger – permanent, ambulerende (sluttet selskap) eller for enkeltanledning 
 
 
Faste bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det 
gitt åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for 
en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.   
Sentraladministrasjonen har ansvaret for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling, 
samt administrere kunnskapsprøven i alkoholloven (og etablererprøven for serveringsvirksomhet). 
 
Ved tildeling og fornyelse av salgs-/skjenkebevilling skal det legges vekt på  

• om søker er egnet til å inneha bevilling,  

• evt. tidligere erfaring med søkers utøvelse av bevilling. 
  
Kommunen skal innhente uttalelse fra politiet, NAV-leder, skatte-/ og avgiftsmyndigheter i forhold til 
vandelskravet. 
  
Etter alkoholloven kan kommunen ta næringspolitiske hensyn i sin bevillingspolitikk og alle søknader 
skal vurderes individuelt og skjønnsmessig med utgangspunkt i alkoholloven, alkoholpolitisk plan og 
kommunale retningslinjer. 
 
Spesielt vektlegges antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, hensynet til miljøet, bevillingshavers og skjenkestyrers økonomiske vandel. 
Dersom det innenfor bevillingsperioden skjer vesentlige endringer på et av disse punktene, er 
bevillingshaver pliktig til å søke ny godkjenning. Det er bevillingsmyndighet som avgjør om endringen 
er vesentlig. 
 
Det skal benyttes standard søknadsskjema for Vestre Toten kommune. 
 
Salg av øl med inntil 4.7 % alkohol 
Vestre Toten kommune kan tillate salg av alkoholholdig drikk inntil 4.7 % (gruppe 1) alkohol i 
dagligvarebutikker etter følgende forutsetninger: 

• Det vil bli lagt stor vekt på at søker har gode rutiner rundt salget, bl.a. overholde aldersgrensen for 
kjøp av alkoholholdig drikk inntil 4.7%. 

• Det er et krav at det er et fysisk klart skille mellom drikk med og uten alkohol. 

• Søker må sikre at alkoholholdig drikk ikke er tilgjengelig for forbruker utover kommunens vedtatte 
salgstider for alkoholen. 

 
Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av varer. I særskilte 
tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensasjon fra forbudet. 
 



 
Skjenkebevilling 
Vestre Toten kommune skal håndheve bevillingspolitikken strengt og legge vekt på de retningslinjer 
som er nevnt i pkt. 1 og etter følgende forutsetninger: 

• at virksomheten har en serveringsbevilling før skjenkebevilling kan gis, 

• at søker har godt vakthold / kontroll med skjenkingen og følger alkohollovens bestemmelser om 
aldersgrenser. 

Skjenkebevilling gjelder kun for et definert og godkjent areal. Vesentlige endringer/utvidelser krever 
godkjenning. 
 
Det kan gis skjenketillatelse for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved et avgrenset uteareal inntil 
serveringsstedet, godkjent av utleier, politi og naboer. 
 
Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver søknad vurderes nøye i 
forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen. Kommunen innvilger ikke søknader om utvidere 
salgs- eller skjenkebevillinger vedr. innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet. 
 
Det vil ikke bli gitt salgs- og skjenkebevilling til: 

• etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år, skolelokaler og 
skoleområder 

• badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum 

• forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art 

• forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og friluftsfestivaler, - hvor 
familier er samlet 

 
For idrettsanlegg gjelder følgende: 
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende for skjenkebevilling for lukkede ikke-kommersielle 
arrangementer, for eksempel ved sangerstevne, korpsfestivaler o.l. under forutsetning av at 
aldersgrensen er minst 18 år. 
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) eller skjenkebevilling 
for en enkelt anledning i forbindelse med dansegallaer o.l. under forutsetning av at aldersgrensen er 
minst 18 år. 
 
Ambulerende bevillinger 
Vestre Toten kommune har 3 ambulerende bevillinger. Disse kan tildeles ved skjenking til sluttet lag 
og kan gjelde for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1 og 2 og 1, 2 og 3.  Det føres en restriktiv linje når det 
gjelder ambulerende skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin). 
Tolkingen av ”sluttet lag” vurderes strengt og følger definisjonen i alkoholloven.  
Kommunen kan tildele ambulerende salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
Skjenkebevilling for enkelte anledninger 
Det kan gis skjenkebevilling for enkeltarrangement, under forutsetning at aldersgrensen er minst 18 
år.  Det føres en restriktiv linje når det gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 
gruppe 3 (brennevin). Søknad må foreligge senest 1 måned før arrangementet. 
Søker må følge kommunens retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger. 
 
Kontroll 
Kontroll med salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer i medhold av alkohollovens forskrifter. 
 
Delegering   
Formannskapet har delegert myndighet til å inndra bevillinger og omgjøre bevillinger ved nye vilkår.  
 
Kommunedirektøren kan, etter delegert myndighet fra Formannskapet (sak 24/19), innvilge 
ambulerende bevilling (sluttet selskap), bevilling ved enkeltanledning, alminnelige bevillinger av ikke-
prinsipiell betydning samt godkjenne ny styrer og stedfortreder. 
 
Avgifter 
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i alkoholloven og fastsettes i 
forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig 
drikk som er solgt eller skjenket foregående år. 



 
Avgiften for ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangement under 100 personer følger avgiften for ambulerende 
skjenkebevilling. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til kr 2000. 
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr 3000.   
 
Reaksjon ved brudd på alkohollovens regler m.m. 
Ved brudd på alkoholloven eller andre regler som har nær sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapsregler eller vilkår i bevillingen, skal reaksjon skje i samsvar 
med kommunens retningslinjer for sanksjoner («prikktildelingssystemet»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VEDLEGG 3 – Regler om inndragning av salgs- og 
skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold 
av alkoholloven - etter forskriftsendring i Alkoholforskriften (trådt i 
kraft 01.01.2016. 

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 


