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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

Skiptvet kommune har en gang i perioden utarbeidet alkoholpolitiske retningslinjer med 

retningslinjer for tildeling av bevilling. Planen som gjaldt fram til 2015 har behov for en 

større revisjon og det anbefales at det nedsettes et tverrfaglig utvalg som utarbeider en ny 

plan.  

 

Det er imidlertid behov for å ha en oppdatering av kapitlet om retningslinjene for tildeling av 

bevilling siden alle gjeldende bevillinger utgår 30.09.16. Det er derfor utarbeidet et forslag til 

revisjon av retningslinjene. Gjeldende retningslinjer er lagt til grunn, men er justert ut fra at 

det har skjedd en del endringer i alkoholloven med forskrifter siden siste revisjon. 

 

De reviderte retningslinjene tas inn i de alkoholpolitiske retningslinjene når disse er ferdig. 

  

 

1.2 De viktigste endringene i alkoholloven med forskrifter siden forrige behandling 

av retningslinjene 

 

Nedenfor gjengis noen av de viktigste endringene i alkoholloven som har betydning for 

kommunens myndighet og behandling av bevillinger. 

 

1.2.1 Bevillingsperioden 

Det har skjedd en endring i loven som gjør at kommunestyret kan utvide bevillingsperioden 

utover 4 år. 

Uttdrag fra Alkoholloven § 1-6 (vår understrekning): 

Kommunal bevilling til salg  av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer (se 

også §3-1). 

 

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis 

for en betemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. 

 

Kommunestyret kan beslutte at bevillinger etter første og andre ledd 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. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen 

legge vekt på de samme forhold som ved behandlingen av ny søknad, jf.§1-7a. 

Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for 

bevillinger i samme utstrekningsom ved behandling av ny bevilling, jf. §§3-2 og 4-3.  

 

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget 

har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 

bevillingspolitikken. 
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Dersom spørsmålet om fornyelse av bevilling ikke er endelig avgjort innen 

bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned 

hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 mnd fra 

begynnelsen av den nye bevillingsperioden. 

 

 

1.2.2 Utvidelse av omfanget av bevillinger 

Alkoholloven åpner for at kommunen kan tillate salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen 

virksomhet. Alkoholloven § 3-1b: 

Kommunal bevilling etter §3-1 annet ledd kan, dersom kravene i §1-7f første ledd er 

oppfylt, utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet av 

alkoholholdig drikk gruppe 1. Dersom også kravene i §1-7f annet ledd er oppfylt, kan 

den også utvides til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet av alkoholholdig 

drikk gruppe 2. 

En skjenkebevilling kan også utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke 

er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for 

skjenking i egen virksomhet. Jf. Alkoholloven § 4-2 annet ledd. 

 

1.2.3 Prikkbelastning ved overtredelse av alkoholloven med forskrifter 

I forskriftene til alkoholloven er det tatt inn nye detaljerte bestemmelser om prikktildeling og 

inndragning der kontroll av bevillingen avdekker at at innehaver av kommunal salgs- eller 

skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven. Det vises til forskriftens kap 

10 som ikke gjengis her. 

 

1.2.4 Konsekvenser av endringene for behandling av alkoholpolitiske 

retningslinjer/bevillingspolitikken. 

Siden det ikke er gjort en ny gjennomgang av den rusmiddelpolitiske planen etter valget, må 

kommunen følge tidligere praksis med å innvilge bevillinger for perioder på 4 år (se 

understrekinger pkt 1.2.1). Disse kan eventuelt endres etter at kommunen har gjort en 

gjennomgang av alkoholpolitiske retningslinjer. 

  

Utvidelse av omfanget av bevillinger til også å gjelde tilvirkerbevilling må behandles 

individuelt etter alkoholloven når en søknad foreligger. 

 

Når det gjelder prikkbelastning ved overtredelse av regelverket for kommunale bevillinger, 

må det tas stilling til hva som skal delegeres til underutvalget og rådmannen. Det foreslås at 

tildeling av prikker etter §10-3 delegeres til rådmannen. Dette da regelverket er svært detaljert 

og gir lite rom for skjønnsutøvelse. Vedtak om inndragning av bevilling behandles politisk. 

 

 

På denne bakgrunn foreslås følgende retningslinjer i Skiptvet kommune for tildeling av 

bevilling etter alkoholloven: 
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2 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGER ETTER ALKOHOLLOVEN 

 

2.1 TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

 

Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger: 

• Skjenkebevillinger 

o permanent 

o for enkelt anledning 

o ambulerende skjenkebevillinger 

o skjenkebevillingene kan evt utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel, jf. 

§4-2 annet ledd 

 

• Salgsbevillinger 

o Salgsbevillingene kan evt utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel, jf. §3-

1b 

 

Bevillingsperioden settes til 4 år med opphør senest 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. 

 

 

2.1.1 Definisjoner 

 

Alkoholfri drikk: 

• Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol. 

 

Alkoholsvak drikk: 

• Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

 

Alkoholholdig drikk gruppe l: 

• Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: 

o 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. 

 

 

2.2 SKJENKEBEVILLINGER 

 

Det kan søkes skjenkebevilling for: 

• Alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) 

• Alkoholholdig drikk med under 22 volumprosent alkohol (gruppe 2) 

• All alkoholholdig drikk (gruppe 3) 

 

2.2.1 Retningslinjer for skjenkebevillinger 

I Skiptvet fastsettes følgende retningslinjer for skjenkebevillinger: 

 

• Det kan gis alminnelig skjenkebevilling til skjenking av alkoholholdig drikk i 

gruppe l (øl) og gruppe 2 (øl og vin). Jf. alkoholloven § 4-2. 
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• Det kan gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 

l og gruppe 2 for en enkelt anledning. Jf. alkoholloven § 1-6. 

 

• Det kan gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til sluttede 

selskap. Jf. alkoholloven § 4-2. 

 

• Det gis 3 ambulerende bevillinger for skjenking av all alkoholholdig drikk til 

deltakere i sluttede selskap. Jf. alkoholloven § 4-5. 

 

 

2.2.2 Tidsinnskrenkninger og vilkår for skjenking av alkoholholdige drikker 

Skjenketidene fastsettes likt for de som får skjenkebevilling til skjenking innendørs.  

 

For skjenking på uteservering settes det tidsbegrensing for skjenkebevillinger i sentrum.  

 

For skjenking på uteservering settes det vilkår om at driften må foregå uten sjenerende støy. 

 

 

2.2.3 Retningslinjer for skjenketider 

I Skiptvet fastsettes følgende retningslinjer for skjenketidene: 

 

• Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – inneservering: 

Alle dager kl 09.00 – 02.00 

• Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – uteservering: 

o I Meieribyen: 

Alle dager kl 09.00 – 23.30 

o Utenfor Meieribyen: 

Alle dager kl. 09.00 – 02.00 

• Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3 – inneservering: 

Kun sluttede selskap. 

Alle dager kl. 13.00 – 02.00 

• Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3 – uteservering: 

Kun sluttede selskap. 

o I Meieribyen: 

Ikke skjenking ute av alkohol i gruppe 3 

o Utenfor Meieribyen: 

Alle dager kl. 13.00 – 02.00 

 

De ovenfor fastsatte maksimaltider for skjenking legges automatisk til grunn ved behandling 

av søknadene. 

 

 

 

2.3 SALGSBEVILLINGER 

 

Det kan søkes salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 

1), jf. Alkoholloven §3. 
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2.3.1 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av øl 

I Skiptvet fastsettes følgende tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av øl: 

 

Mandag til fredag  kl 08.00 – 20.00 

Lørdag   kl 08.00 – 18.00 

Dager før helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – 18.00. 

Salg av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

 

De ovenfor fastsatte maksimaltider for skjenking legges automatisk til grunn ved behandling 

av søknadene. 

 

 

2.4 DELEGERING 

 

2.4.1 Saker som avgjøres av Kommunestyret: 

• Tildeling av nye bevillinger samt alle bevillinger i starten av hver 

kommunestyreperiode. 

• Endring i eksisterende bevillinger. 

• Fastsette straff i form av inndragning ved overtredelse av alkoholloven. 

 

 

2.4.2 Saker som delegeres til Formannskapet: 

• Fastsetting av bevillingsgebyrer. 

 

2.4.3 Saker som delegeres til rådmannen: 

• Tildeling av nye bevillinger ved skifte av bevillingsshaver i løpet av perioden.  

• Godkjenning av styrer/stedfortreder ved skifte bevillingsperioden. 

• Søknad om å utvide skjenkelokalet og eller skjenketidene for en enkelt anledning 

• Tildeling av ambulerende bevilling. 

• Tildeling av alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22 

volumprosent alkohol for en enkelt anledning. 

• Tildeling av prikker som følge av overtredelser av alkoholloven med forskrifter i 

medhold av forskriftene §10.3. 

 

 

2.5 GEBYRER 

De faste gebyrene følger forskriftene til alkoholloven, kap 6. og fastsettes av formannskapet 

hvert år på bakgrunn av omsatt mengde alkohol. 

Gebyret for ambulerende bevilling og for alminnelig bevilling for en enkelt anledning følger 

det til enhver tid gjeldende maksgebyret i forskriften (jf §6-2 tredje ledd). Gebyret skal 

innbetales før bevillingen benyttes. 

 

 

2.6 KONTROLL 

Hovedutvalget for helse- og kultur skal påse at kommunale salgs-, skjenke-, og ambulerende 

bevillinger følges av bevillingshaver, jf. Alkoholloven med forskrifter.  

 

 

2.6.1 Sanksjoner 

Følger av forskriftene til Alkoholloven kap. 10. 


