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Lov/Forskrift som styrer behandling av alkoholbevillinger:
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)


Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. (§§ 1-1 - 1-16)



Kapittel 2. Innførsel og utførsel. (§§ 2-1 - 2-6)



Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker. (§§ 3-1 - 3-9)



Kapittel 3A. Engrossalg av alkoholholdig drikk.



Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger. (§§ 4-1 - 4-7)



Kapittel 5. Statlige skjenkebevillinger. (§§ 5-1 - 5-3)



Kapittel 6. Tilvirkning (§§ 6-1 - 6-10)



Kapittel 7. Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd (§§ 7-1 - 7-2)



Kapittel 8. Spesielle påbud og forbud. (§§ 8-1 - 8-13)



Kapittel 9. Reklameforbud. (§§ 9-1 - 9-5)



Kapittel 10. Straff. (§§ 10-1 - 10-4)



Kapittel 11. Lovens ikrafttredelse. (§§ 11-1 - 11-4)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)


Kapittel 1. Definisjoner (§§ 1-1 - 1-2)



Kapittel 2. Salg og skjenking (§§ 2-1 - 2-5)



Kapittel 3. Særlig om salg (§§ 3-1 - 3-7)



Kapittel 4. Særlig om skjenking (§§ 4-1 - 4-8)



Kapittel 5. Kunnskapsprøve (§§ 5-1 - 5-6)



Kapittel 6. Bevillingsgebyr (§§ 6-1 - 6-3)



Kapittel 7. Opplysninger til statistiske formål (§§ 7-1 - 7-4)



Kapittel 8. Internkontroll (§§ 8-1 - 8-3)



Kapittel 9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger (§§ 9-1 - 9-8)



Kapittel 10. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger (§§ 10-1 - 10-7)



Kapittel 11. Overdragelse av virksomhet (§§ 11-1 - 11-2)



Kapittel 12. Panthavers salg av alkoholholdig drikk (§§ 12-1 - 12-4)



Kapittel 13. Register med opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevilling (§§ 13-1 - 13-6)



Kapittel 14. Forbud mot reklame for alkoholholdig drikk (§§ 14-1 - 14-7)



Kapittel 15. Innførsel (§§ 15-1 - 15-5)



Kapittel 16. Aldersgrenser ved innførsel, salg og kjøp av vinråstoff mv. (§§ 16-1 - 16-5)



Kapittel 17. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser (§§ 17-1 - 17-3)

1. Mål for bevillingspolitikken
Grane kommune ser det som et mål å endre skadelige drikkemønstre, redusere ulovlig omsetning av
alkohol og å øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under graviditet, i trafikken, og i samvær med
barn og ungdom.
I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal kommunen ha som mål å begrense de
skader som alkoholbruk kan innebære for samfunnet og individet. Det skal tas hensyn til om bevillingen kan
påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre aldersgrupper.

2. Bevillingstyper

Skjenkebevilling:
- alminnelig

Alminnelig bevilling vil si skjenkebevilling for skjenking av allmennheten
hele eller deler av året. Eks: restauranter eller utesteder.
For å inneha en allminnelig skjenkebevilling må virksomheten også ha
en serveringsbevilling.

- enkeltanledning

Dette er en engangsbevilling for arrangementer som er åpnet for
allmennheten og som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager.
Eks: Granedagene.

- ambulerende

Dette er en engangsbevilling for lukkede selskap (ikke åpent for
allmenheten), eksempelvis klubbkveld, jubileum, bryllup etc.
Regler for ambulerende:
- lukket arr.
- personlig invitasjon til arr.
- må være påmeldt før arr. starter
- må være tilknytning mellom arrangør og deltaker

- utvidet

Tilvirkning av alkoholholdig drikk, det vil si produksjon av drikk som
inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, krever bevilling (utvidet)
Bevillingsplikten gjelder ikke tilvirkning av alkoholholdig drikk med
alkoholstyrke fra 2,5 – 22 volumprosent til eget bruk.
Dersom virksomheten ønsker å drive engrossalg/videresalg til grossister
eller andre med salgs- eller skjenkebevilling (restauranter, butikker,
Vinmonopolet mv.) er det krav om statlig tilvirkningsbevilling.
Virksomheten må også registreres hos skatteetaten.no.

Salgsbevilling:
- detaljist

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, i dagligvarehandel.

3. Generelle bestemmelser
Komite for helse og omsorg er bevillingsmyndighet i Grane kommune.
Kommuneloven § 23 - Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet, pkt. 4:
Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har
bestemt noe annet.

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis for inntil 4 år av gangen, men
ikke lengre enn til 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Innvilgelse av søknaden må ligge innenfor lov, forskrift, kommunens alkoholpolitiske målsetninger og de
retningslinjer som er trukket for salg og skjenking.
Ved vurderingen av om bevilling skal gis, skal det legges vekt på stedets karakter, så som driftskonsept og
profil, standard og målgruppe, videre skal det legges vekt på beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold
og hensynet til bomiljøet for øvrig. Det skal tas særlige hensyn i boligstrøk. Det kan også legges vekt på
næringspolitiske forhold.
Det innvilges ikke skjenkebevilling i Idrettsbygg.
Før vedtak treffes skal det innhentes uttalelse fra helse/omsorg, politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

4. Bevillingssøker
Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis til den for hvis regning virksomheten drives,
jfr. Alkoholloven § 1-4 b.
Bevillingssøker og personer som nevnt i Alkoholloven § 1-7 b, må foruten å fylle lovens vandelskrav være
egnet til å ha salgs- og skjenkebevilling. Det skal legges vekt på om søker tidligere har innehatt bevilling
etter Alkoholloven og måten denne har vært utøvet på.
Bevillingssøker plikter å dokumentere opplysningene i søknaden, og de opplysninger som er nødvendige for
å kunne ta stilling til om kravene i Alkoholloven §§ 1-7 b og 1-7 c er oppfylt.
Bevillingssøker må etablere pålitelige rutiner for å sikre kontroll med salg og skjenking og at bestemmelser
fastsatt i Alkohollov, forskrifter og kommunens retningslinjer blir overholdt.

5. Styrer/stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av kommunen etter
reglene i Alkoholloven § 1-7 c.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om Alkoholloven og
bestemmelser som er gitt i medhold av denne.
Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling etter pkt. 9 og 10.
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i
annen lovgivning som har sammenheng med Alkohollovens formål.
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av
eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar
for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

6. Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk
For å kunne innvilge skjenkebevilling må søker ha serveringsbevilling etter Serveringsloven § 3.
I retningslinjene legges følgende definisjon til grunn, jfr. forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:
- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 gis til etablissement som har/får skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og som i hovedsak henvender seg til et voksent publikum (20 år og eldre).
Utvidelse av skjenkeareal og endring av driftskonsept kan ikke finne sted før dette godkjennes av
bevillingsmyndigheten.
Skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i perioden skal godkjennes av bevillingsmyndigeten.
Overdragelse av skjenkevirksomheten:
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av for
eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.
Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder. Dette kan bare skje
dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som
mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
7. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket forpakning gis til dagligvarehandel. Det gis ikke til
kiosker og bensinstasjoner.
Bryggerier kan tilstås bevilling for småsalg av egenprodusert alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket
forpakning direkte til forbruker i tilknytning til bedriftens produksjons- eller administrasjonslokale.
Ølsalg med hovedfokus på å tilby et variert utvalg øl, og hvor lokale ølbryggerier er representert, kan tilstås
bevilling for småsalg av alkoholholdig drikk i lukket forpakning.
8. Tilvirkningsbevilling
En skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin
(alkoholholdig drikk gr. 3) for skjenking i egen virksomhet.
Jfr. Alkoholloven § 4-2, 3. ledd

9. Bevilling for en enkelt anledning
Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for en enkelt bestemt anledning.
Det skal foretas en konkret vurdering av omsøkt konsept og Alkohollovens og retningslinjenes formål.
Det skal utpekes en styrer og en stedsfortreder for arrangementene. Styrer og stedsfortreder må
godkjennes av bevillingsmyndigheten.
Jfr. Alkoholloven § 1-6, 2. ledd

10. Ambulerende skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling gis for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap.
Jfr. Alkoholloven § 4-5.
Det skal utpekes en styrer og en stedsfortreder for arrangementene. Styrer og stedsfortreder må
godkjennes av bevillingsmyndigheten.

11. Utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning
Det kan gis tillatelse til at skjenkebevillingen for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor
skjenkelokalet, jfr. Alkoholloven § 4-2, 4. ledd.

12. Skjenking av alkohol utendørs (uteservering)
Bevillingshaver kan gis samtykke til uteservering. Ved vurderingen skal det tas særlig hensyn til om
virksomheten kan være til sjenanse for nabolaget.
Hvis tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier det, er det ikke adgang til skjenking av alkoholholdig drikke
utendørs.
Det åpnes for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 utendørs etter kl. 13.00, der slik bevilling er gitt for
innendørs servering.
For å få utvidet skjenkebevillingen til å omfatte uteserveringen må bevillingshaver dokumentere at
følgende vilkår er oppfylt:
1. Politiet har godkjent uteserveringen.
2. Mattilsynet har godkjent uteserveringen.
3. Det foreligger samtykke til å disponere offentlig gategrunn eller samtykke fra grunneier til å
disponere privat grunn.
4. Skjenkearealet er avgrenset med gjerde eller lignende.

13. Vedlegg til søknaden
Skjenkebevillinger:
 Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 Dokumentasjon på bestått etablererprøve.
 Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 Firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
 Skatteattest.
Salgsbevillinger:
 Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 Firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
 Skatteattest.
Enkeltanledninger og Ambulerende trenger ingen vedlegg så fremt arrangementet skal foregå innendørs.
Ved utendørsarrangement: skissert område med beskrivelse av området.

14. Kommunens saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er
fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.
Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes på høring til politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og
helse- og omsorgsavdelingen i kommunen. Når man sier at saksbehandlingstiden kan være opp til
3 måneder, tas det høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og søker gis anledning til å gi
tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken.
Enkeltanledninger / Ambulerende:
Det må påregnes saksbehandlingstid på inntil 3 uker grunnet at uttalelse skal innhentes fra helse og omsorg
samt politiet.

15. Innhenting av uttalelser
Faste bevillinger:
Før søknaden behandles, skal det innhentes uttalelse fra helse/omsorg og politiet.
Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
Enkeltanledninger / Ambulerende:
Før saksbehandler på delegasjon behandler søknaden, bør det innhentes uttalelse fra helse/omsorg og
politiet.

16. Bevilligsgebyr
Alle som har en fast salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.
Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis
i omsetningsoppgave.
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1.570,- for dagligvarehandel og minimum kr. 4.900,- for
skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. (reguleres årlig)
Jfr. Alkoholloven § 7-1.
Det skal kreves gebyr ved Ambulerende bevilling, denne er satt til kr. 350,- pr. arrangement.
Jfr. Alkoholforskriften.
Det skal også kreves gebyrer for enkeltanledninger: Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret, og Grane
kommune legger seg på samme beløp som ved ambulerende bevilling – Kr. 350,- pr. arrangement.
Gebyret tilfaller kommunen.

17. Kontroll
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje i henhold til forskrift fastsatt av departementet,
jfr. Alkoholloven § 1-9.
Rapporteringsrutiner skal sikre at alle punkter i retningslinjene er tilstrekkelig kontrollert i løpet av året.

18. Prikksystemet ved brudd på alkoholloven/forskriften og kommunens retningslinjer
Når det ved en salgs- og/eller skjenkekontroll avdekkes brudd på regelverket og det konkluderes med at
bruddet er reelt plikter kommunen å tildele prikker etter det nasjonale prikktildelingssytemet.
Hvis bevillingsinnehaver i løpet av to år får 12 prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- eller
skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke alkohol selges eller skjenkes.
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter kan kommunen tildele flere prikker enn det som
følger av Alkoholforskriftens § 10-3.
EKS: Lav alder, flere likeartede brudd, bevisst overskjenking til mindreårig, lang tid siden skjenketidens slutt
osv.
Dersom bevillingsstedet i løpet av to år får flere enn 12 prikker skal inndragningslengden utmåles etter
følgende skala:
1 prikk
2-3 prikker
4-5 prikker
6-7 prikker
8-9 prikker
10-11 prikker
12 prikker

1 dags inndragning
2 dagers inndragning
3 dagers inndragning
4 dagers inndragning
5 dagers inndragning
6 dagers inndragning
7 dagers inndragning

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om
inndragning av bevillingen, jfr. Forvaltningsloven § 16.
Bevillingsmyndighet fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med
vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.
Vedtak kan påklages etter Forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av
prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker
inngår som grunnlag.
Antall prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:
1 prikk








Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
Konsum av medbrakt alkohol
Gjester tar med alkohol ut
Brudd på reklameforbudet

2 prikker
 Åpenbart påvirket person i lokalet
 Mangler ved internkontrollsystemet
 Manglende levering av omsetningsoppgave
 Manglende betaling av gebyr
 Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 Gjentatt diskriminering
 Gjentatt narkotikaomsetning

4 prikker
 Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 Brudd på tidsbestemmelsene
 Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol
8 prikker
 Salg og skjenking til mindreårige
 Brudd på bistandsplikten
 Brudd på kravet om forsvarlig drift
 Hindring av kontroll
12 prikker


Inndragning av alkoholbevilgning

19. Inndragning av bevillinger:
Bevillingsmyndigheten kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for
en kortere tid dersom vilkårene i Alkohollovens § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver
ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne.
En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom
det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i Straffeloven § 186.
Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og
annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser.
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter
om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.
Dersom det opprettes sak:
 Forhåndsvarsel:
 Saksutredning:
 Vedtak:

Jfr. Forvaltningsloven § 16 – Anledning til å uttale seg
Utredes i samsvar med FVL § 17
Vedtaket skal begrunnes, jfr. FVL. § 25 – Opplyse og klagerett og klagefrist.

20. Klage
Kommunens vedtak kan påklages innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt.
Dersom klage:
 Skal behandles i Komite for helse og omsorg
Dersom inndregningsvedtak opprettholdes:
 Saken oversendes til Fylkesmannen

Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 19. desember 2017, sak 068/17.

