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FORMÅL

Alkohollovens formålsparagraf § 1-1:
-

å begrense samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkoholbruk

-

som et ledd i dette; begrense forbruket av alkohol

Kommunene er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer, jf. alkoholloven § 1-7a.
Alkoholpolitiske retningslinjer skal være retningsgivende for den alkoholpolitikk som skal
føres i Eide kommune i bevillingsperioden 30.9.2016 – 30.9.2020. Retningslinjene rulleres
hvert fjerde år som forutsatt i alkoholloven, slik at hvert kommunestyre skal ha anledning til å
uttale seg om alkoholpolitikken. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for
alkoholvarer behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt
i retningslinjene.
Alkohol og rusmidler fører til store kostnader for den som bruker rusmidler, for
tredjepersoner og for samfunnet. Omsorgssvikt, frykt, ulykker, vold, fosterskader og
tredjepartskader har uvurderlig kostnad. Helsetjenestene påføres store kostnader knyttet til
akutte skader, trafikkulykker, andre ulykker, vold, andre somatiske skader, psykiske lidelser
og behandling og omsorg knyttet til alkoholavhengighet.
Regjeringen har sluttet opp om Verdens Helseorganisasjon WHOs globale mål om 10 %
reduksjon av skadelig forbruk av alkohol innen 2025. Det overordnede målet med
rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for
enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn.
Kommunene skal i større grad ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet
med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Det er nødvendig at
kommunene møter utfordringene knyttet til alkoholbruk på en helhetlig måte, fra utforming av
planverk til innvilgelsespolitikk og kontroll. Servering og salg av alkohol kan gi viktige
inntekter og arbeidsplasser i kommunen, og en velfungerende restaurant- og serveringsnæring
er en viktig del av lokalmiljøet. Samtidig kan et høyt alkoholforbruk medføre store kostnader
og menneskelige lidelser. Av den grunn skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i sin
alkoholpolitikk. Arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering understøtter kommunens arbeid og
bidrar til en god balanse mellom næringsmessige og nytelsesmessige hensyn på den ene siden
og nødvendige begrensninger for å hindre skadelig bruk og skade på andre.
Det er et mål å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransje, heve
kompetansen om alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene og øke kvaliteten på salgsog skjenkekontrollene. Satsingen bidrar til å legge grunnlaget for en ansvarlig og forutsigbar
alkoholhåndtering i kommunene.
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MÅLSETTING
Eide kommune skal ha en ruspolitikk som skal ha som hovedformål:





Å redusere helseskadene som følge av bruk av alkohol og andre rusmidler
Å redusere det totale forbruk av rusmidler
Å drive systematisk rusforebyggende arbeid, både gjennom spredning av
informasjon og ved aktiv kontakt med utsatte målgrupper
Å skape holdninger der illegalt konsum og formidling av rusmidler til
mindreårige ikke er akseptert

Kommunen skal arbeide aktivt og tverrfaglig med problemstillinger knyttet til rusmisbruk.

GENERELT VED TILDELING AV BEVILLINGER
Fra 1.1.2016 innvilges nye salgs- og skjenkebevilling for inntil fire år med utløp 30.
september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. For innvilgede salgs- og
skjenkebevillinger som skal fornyes, er det nå kommunestyret som skal bestemme om alle
bevillinger skal opphøre ved periodeslutt 30.6.2016. Kommunestyret kan også velge å
videreføre alle bevillinger eller bestemme hvilke bevillinger som skal opphøre, og hvilke som
skal videreføres til neste bevillingsperiode 30.9.2016 – 30.9.2020.
Alkoholloven § 1-6 første, andre, tredje og fjerde ledd:
«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.
Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av
alkoholholdig 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 bestemt del av året, og for en enkelt bestemt
anledning.
Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet 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 for fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på
de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen
endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som 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.»

Fra 1.1.2016 er kommunenes alternativ for behandling av søknader ved fornyelse av
eksisterende bevillinger:
-

det må søkes om ny salgs- og skjenkebevilling for en periode på inntil fire år med
opphør 30. september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt.

-

salgs- og skjenkebevillinger skal ikke opphøre, men gjelde videre for en periode på
inntil fire år med opphør 30. september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt.
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-

ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke
bevillinger det må søkes om fornyelse for.

Kommunestyret i Eide vedtar at gjeldende salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre
30.6.2016, men videreføres for fire år med opphør 30.9.2020. Det kan bli krav om å legge
fram ny dokumentasjon på styrer/stedfortreder, skatteattest, ansattelister mm. Eide kommune
må gjøre vedtak for ny bevillingsperiode på fire år, og det kan settes nye vilkår til
bevillingene.
Søknader om bevilling som innvilges i perioden 1.1.2016 – 30.6.2016, dvs. det siste halvåret
av inneværende periode, kan videreføres til ny bevillingsperiode uten ny søknad.
For salgs- og skjenkebevillinger som opphører 30.6.2016, må kommunen gjøre vedtak om at
de kan drive videre på tidligere bevilling i tre måneder, til 30.9.2016, jf. alkoholloven § 1-10.
Dette for å gi kommunen tid til å behandle søknadene for ny bevillingsperiode.
Alkoholpolitiske retningslinjer for Eide kommune skal rulleres og vedtas av kommunestyret
før søknader om ny bevilling og videreføring av bevillinger til salg og skjenking tas opp til
behandling for bevillingsperioden 30.9.2016 – 30.9.2020. Nye søknader om bevilling i
perioden skal behandles etter gjeldende retningslinjer.
Salgs- og skjenkebevillinger skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om
søkers vandel, når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som har
sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte- eller avgiftsmyndighetene om vandel
i forhold til denne lovgivning.
Eide kommune ønsker å markere en prinsipiell motstand mot pengespill og de muligheter for
spilleavhengighet slike spill kan medføre. Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen
alkohol og pengespill, og benytter seg av muligheten alkoholloven gir til å sette vilkår for
skjenkebevillinger, jf. alkoholloven § 4-3. Bevillingshavere forutsettes ikke å tillate noen
form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol.
Det tas sikte på et samarbeid med bevillingshaverne for å sikre at gjeldende regelverk blir
fulgt.
Bevillingshaverne plikter å sette seg inn i lov- og regelverk, og være lojal overfor de
retningslinjene som er utarbeidet for Eide kommune.

DEFINISJONER ALKOHOLHOLDIG DRIKK

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. forskrift 538 av 8. juni 2005 kap. 1 § 1-1,
defineres alkoholholdig drikk som følgende:
 Alkoholholdig drikk gruppe 1 – drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol (eks.: øl, rusbrus)
 Alkoholholdig drikk gruppe 2 – drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol (eks.: vin)
 Alkoholholdig drikk gruppe 3 – drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol (eks.: brennevin)
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ANTALL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER
Kommunen har mulighet til å innføre tak på antall salgs- og skjenkebevillinger innenfor hele
eller avgrensede deler av kommunen. Dette kan være aktuelt dersom man mener tettheten,
eller mengden av bevillinger har nådd et metningspunkt.
Eide kommune har ingen salgsbevillinger for brennevin, men fire bevillinger for salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1. Antall salgsbevillinger har vært stabilt i flere år og er fordelt på
fire dagligvareforretninger i kommunen. Eide kommune ser ikke behovet for å sette tak på
antall salgsbevillinger i kommende planperiode.
Det er totalt fire steder som har alminnelig skjenkebevilling i kommunen. Av disse har tre
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og en har bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Antall innvilgede skjenkebevillinger har gått
ned i perioden 30.6.2012 – 30.6.2016. Eide kommune ønsker ikke å sette tak på antall
alminnelige skjenkebevillinger i kommunen.
I perioden 2012 – 2014 er det søkt om og innvilget følgende antall skjenkebevillinger for
enkeltanledninger:
2012

2013

2014

2015
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15

28

20

Eide kommunestyre opprettet i 2013 tre ambulerende bevillinger. Dette er bevillinger til
steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 4-5. Ambulerende
skjenkebevilling gis bare til lukkede arrangement (eks. bryllup og jubileum). Det er søkt om
og innvilget 1 ambulerende bevilling i 2014 og 1 i 2015.
Eide kommunestyre oppretter 1 ambulerende skjenkebevilling for perioden 30.6.2016 –
30.9.2020.

SALGSTIDER ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1
Ifølge alkoholloven § 3-7 er normaltiden for salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe
1 på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 18.00, og på dager før søn- og helligdager skal salget
opphøre kl. 15.00. Kommunestyret kan utvide tiden for salg generelt for kommunen eller for
det enkelte salgssted, men det kan ikke selges eller utleveres alkohol etter kl. 20.00 på
hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
For salgstider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:
Hverdager:

fra kl. 08.00 – 20.00

Dager før søn- og helligdager:

fra kl. 08.00 – 18.00

Unntatt dagen før Kristi
himmelfartsdag
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Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.
mai og 17. mai.

SKJENKETIDER ALKOHOLHOLDIG DRIKK
Ifølge alkoholloven § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kommunal
bevilling skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00, og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra
kl. 08.00 til kl. 01.00. Kommunestyret kan utvide tiden generelt for kommunen eller for det
enkelte skjenkested, men ikke utover lovens maksimaltid. Skjenking av alkoholholdig drikk
gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og kl. 13.00 og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1 og 2 er forbudt mellom kl. 03.00 og kl. 06.00.
For skjenketider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

søndag – torsdag fra kl. 11.00 –
24.00 påfølgende dag
fredag og lørdag fra kl. 11.00 –
01.00 påfølgende dag

Alkoholholdig drikk gruppe 3:

søndag – torsdag fra kl. 13.00 –
24.00 påfølgende dag
fredag og lørdag fra kl. 13.00 –
01.00 påfølgende dag

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp. Lukketidspunkt for skjenkestedene settes som hovedregel 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

UTENDØRS SKJENKING
Utendørs bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis ut i fra en
individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet.
Utendørs skjenking av alkohol skal ikke være til hinder/ulempe eller skape fare for den
offentlige ferdsel. Det skal legges vekt på om servering utendørs vil føre til uro for naboer og
andre i nærområdet. Det skal også legges vekt på estetiske og planmessige hensyn ved stedets
utforming og plassering.
Uteserveringen skal skje på et tydelig avgrenset område.
For skjenketider ved uteservering i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 12.00 – 24.00 alle dager
Alkoholholdig drikk gruppe 3:

fra kl. 18.00 – 24.00 fredag og
lørdag
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Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp. Lukketidspunkt for uteservering settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Utvidelse av skjenketiden utendørs kan vurderes ved søknad om bevilling for
enkeltanledninger og ambulerende bevillinger.

SALGSBEVILLING ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1

Nye søknader om salgsbevilling kan innvilges for inntil fire år med utløp 30.9.2020.
Kommunestyret i Eide beslutter at gjeldende salgsbevillinger ikke skal opphøre ved
periodeslutt 30.6.2016, men videreføres for perioden 30.9.2016 – 30.9.2020. Det må sendes
inn søknad for ny periode der det opplyses om hvem skal være styrer og stedfortreder for
bevillingen. Legg ved dokumentasjon på avlagt kunnskapsprøve hvis nye personer skal
godkjennes. Ved behov kan det bli krav om å legge fram annen dokumentasjon. Eide
kommune må gjøre vedtak om videreføring av salgsbevilling for ny periode på fire år, og det
kan settes nye vilkår til disse.
Søknad om salgsbevilling m/ eventuelle vedlegg sendes elektronisk til kommunen.
Søknadsskjema er lagt ut på Eide kommunes hjemmeside http://www.eide.kommune.no
 Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jf. alkoholloven § 1-4b
og merknad til loven pkt. 1.4b.2.
 Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, jf. alkoholloven § 1-10. Det
samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller
andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på
den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er
underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, senest
innen 30 dager etter overdragelsen.
 Bevillingen faller også bort ved bevillingshavers konkurs. Nye eiere som overtar
virksomheten, kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt
bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling uten
ugrunnet opphold, senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 For hver salgsbevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes
av bevillingsmyndigheten.
 Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i
kraft av eierstilling.
 Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.
 Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jf.
alkoholloven § 1-7c fjerde ledd.
 Bevillingshaver må ved endring av styrer og stedfortreder snarest søke om
godkjenning av ny styrer/stedfortreder.
 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal bare gis til
dagligvareforretninger. Eventuelle unntak må spesielt begrunnes og være i samsvar
med alkoholloven.
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 Alkoholholdig drikk skal ikke plasseres slik at det har en framtredende plass, for å
unngå unødvendig eksponering.
 Kommunen har ansvar for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og
stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgsbevilling.
 Gebyret for kunnskapsprøve settes til kr. 400.-. (reguleres hvert år ihht. forskrift nr.
538 av 8.6.2005 kap. 5 § 5-6).
 Saksbehandlingstiden for salgsbevilling er normalt 2 måneder.
 Innehavere av salgsbevilling har ansvar for å sende revisorattesterte
omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk til bevillingsmyndigheten hvert år.
Omsetningsoppgaver kan sendes elektronisk. Skjema er lagt ut på Eide kommunes
hjemmeside http://www.eide.kommune.no
Frist for innsending av er 1. mars påfølgende år.

ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING
Nye søknader om skjenkebevilling kan innvilges for inntil fire år med utløp 30.9.2020.
Kommunestyret i Eide beslutter at gjeldende skjenkebevillinger ikke skal opphøre ved
periodeslutt 30.6.2016, men videreføres for perioden 30.9.2016 – 30.9.2020. Det må sendes
inn søknad for ny periode der det opplyses om hvem som skal være styrer og stedfortreder for
bevillingen. Legg ved dokumentasjon på avlagt kunnskapsprøve hvis nye personer skal
godkjennes. Det kan også bli krav om å legge fram annen dokumentasjon som skatteattest,
ansattelister mm. Eide kommune må gjøre vedtak om innvilgelse av skjenkebevilling for ny
periode på fire år, og det kan settes nye vilkår til bevillingene.
Søknad om skjenkebevilling m/ vedlegg sendes elektronisk til kommunen. Søknadsskjema er
lagt ut på Eide kommunes hjemmeside http://www.eide.kommune.no
 Skjenkebevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jf. alkoholloven § 14b og merknad til loven pkt. 1.4b.2.
 Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, jf. alkoholloven § 1-10. Det
samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller
andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på
den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er
underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest
innen 30 dager etter overdragelsen.
 Bevillingen faller også bort ved bevillingshavers konkurs. Nye eiere som overtar
virksomheten, kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt
bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling uten
ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
 Skjenkebevilling kan gis i ulike kombinasjoner:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, fra 2,5 til 22 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, fra 2,5 til 60 volumprosent alkohol
 De som innvilges skjenkebevilling, må ha serveringsbevilling for å skjenke alkohol, jf.
merknader til alkoholloven kap. 1 pkt. 1.4a.3 og serveringsloven § 2.1.
 Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift
av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig, jf. serveringsloven § 4.
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 Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført etablererprøve, jf. serveringsloven
§ 5.
 Det må legges fram liste over ansatte ved skjenkestedet.
 Bevillingshavere forutsettes ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler hvor det
skjenkes alkohol.
 Forutsetningen for bevilling er at aldersgrensen for adgang til etablissementet settes til
18 år. På steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid, kan det
være aktuelt med innføring av 18 års aldersgrense kun på kveldstid.
 For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal
godkjennes av bevillingsmyndigheten.
 Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i
kraft av eierstilling.
 Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.
 Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jf.
alkoholloven § 1-7c 4. ledd.
 Bevillingshaver må ved endring av styrer og stedfortreder snarest søke om
godkjenning av ny styrer/stedfortreder.
 Kommunestyret kan generelt for kommunen eller det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til normaltid.
 Det er en forutsetning at serveringsstedet er godkjent av mattilsynet.
 Kommunen har ansvar for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og
stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal skjenkebevilling jf.
forskrift 538 av 8.6.2005 § 5-2 første ledd.
 Gebyret for kunnskapsprøve settes til kr. 400.-. (reguleres hvert år ihht. forskrift nr.
538 av 8.6.2005 kap. 5 § 5-6).
 Saksbehandlingstiden for alminnelig skjenkebevilling er normalt tre måneder.
 Innehavere av alminnelig skjenkebevilling har ansvar for å sende revisorattesterte
omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk til bevillingsmyndigheten hvert år.
Omsetningsoppgaver kan sendes elektronisk. Skjema er lagt ut på Eide kommunes
hjemmeside http://www.eide.kommune.no
Frist for innsending av er 1. mars påfølgende år.
Skjenkebevillinger som ikke har vært benyttet i løpet av det siste året kan inndras jf.
alkoholloven § 1-8 fjerde ledd.
Skjenkesteder med alminnelig skjenkebevilling som ikke har faste åpningstider plikter å
gi beskjed til kommunen når det er arrangement på stedet.
SKJENKEBEVILLING ENKELTANLEDNING

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning gis til offentlige arrangement som ikke har fast
alminnelig skjenkebevilling. Bevillingen må være knyttet til en bestemt begivenhet og det må
søkes for hvert enkelt arrangement. Det må også søkes om skjenkebevilling for
enkeltanledning ved utvidelse av en eksisterende alminnelig skjenkebevilling.
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning sendes elektronisk til kommunen.
Søknadsskjema er lagt ut på Eide kommunes hjemmeside http://www.eide.kommune.no
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 Bevilling til en enkeltanledning/en bestemt anledning for skjenking av alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis til offentlige arrangement.
 Generelt kan det sies at arrangementer som strekker seg over perioder på 3-6 dager
etter omstendighetene kan betraktes som enkeltanledninger. Tildeling vurderes nøye ut
fra konsept.
 Bevilling for enkeltanledning kan gis til utvidelse av eksisterende alminnelig
skjenkebevilling, for eksempel utvidelse av skjenkeareal, skjenketid og alkoholvare
(steder som bare har bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan søke om
bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 for en bestemt anledning).
 Det skal utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av
bevillingsmyndigheten.
 Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 Det er ikke krav til kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder for bevilling til
enkeltanledninger, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.
 Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jf.
alkoholloven § 1-7-c fjerde ledd.
 Forutsetningen for bevilling er at aldersgrensen for adgang til arrangementet settes til
18 år.
 Det skal ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement og andre
arrangement der ungdom under 18 år er en vesentlig del av gruppen.
 Utendørs skjenking av alkoholholdig drikk ved enkeltanledning kan gis ut i fra en
individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet.
 Generelle retningslinjer for skjenketider gjelder for bevilling ved enkeltanledning.
 Gebyr for bevilling ved enkeltanledning settes til kr. 340,-. (reguleres hvert år ihht.
satsene i forskrift 538 kap. 6 § 6-2)
 Saksbehandlingstiden for bevilling ved enkeltanledning er normalt tre uker.

AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

Kommunestyret kan opprette en eller flere ambulerende bevillinger til steder som ikke har alminnelig
skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 4-5. Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har
alminnelig skjenkebevilling og bare for lukkede arrangement (eks. bryllup og jubileum). Bevillingene
knyttes ikke til bestemt person eller skjenkested. De ambulerende bevillingene blir utøvd på steder
som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap hvor gjestene er
særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet i forkant. Det er ikke sluttet selskap der det er
billettsalg for å komme inn og det blir solgt alkoholholdig drikk.
Kommunestyret i Eide oppretter en ambulerende bevilling for perioden 30.6.2016 – 30.9.2020.

Søknad om ambulerende skjenkebevilling sendes elektronisk til kommunen. Søknadsskjema
er lagt ut på Eide kommunes hjemmeside http://www.eide.kommune.no
 Ambulerende bevilling kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper.
Med sluttede selskap menes en krets av bestemte personer som samles i en bestemt anledning i
et bestemt lokale (eks. bryllup, jubileum o.l.). Utenforstående har ingen adgang.
 Det skal utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten.
 Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
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 Det er ikke krav til kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder for ambulerende bevillinger, jf.
alkoholloven § 1-7c tredje ledd.
 Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jf.
alkoholloven § 1-7c fjerde ledd.
 Det skal ikke gis ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement og andre
arrangement der ungdom under 18 år er en vesentlig del av gruppen.
 Utendørs skjenking av alkoholholdig drikk for ambulerende skjenkebevilling kan gis ut i fra
en individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet.
 Generelle retningslinjer for skjenketider gjelder for ambulerende bevillinger.
 Gebyr for ambulerende bevillinger settes til kr. 340,-. (reguleres hvert år ihht. satsene i

forskrift 538 kap. 6 § 6-2).
 Saksbehandlingstiden for ambulerende skjenkebevilling er normalt tre uker.

KONTROLL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

I henhold til alkoholloven § 1-9 er kommunen tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og

skjenkebevillinger. Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og
skjenkestedets lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om
regnskap og drift fra bevillingshaver. Hindring av kommunal kontroll er en grov overtredelse
av bevillingsvilkårene.
Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for en god
alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et effektivt
virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning.
Fra 1.1.2016 skal de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenkestedene ha bestått
kunnskapsprøve jf. forskrift 538 av 8.6.2005 § 9-3. Bestått prøve for kontrollører skal
dokumentere at kandidaten har tilstrekkelig kunnskaper til å utføre forsvarlig salgs- og
skjenkekontroll. Det skal også alltid være to kontrollører med på kontroll ved skjenkestedene.
For å gjennomføre kontrollene ved salgs- og skjenkestedene, har Eide kommune inngått
avtale med Securitas AS. Gjennom avtalen har Securitas AS påtatt seg ansvaret for utføring
av kontrollfunksjonen, med utgangspunkt i alkoholloven, forskrifter til alkoholloven, vilkår i
bevillingsvedtaket og vedtatte retningslinjer i Eide kommune. Selskapet foretar tre kontroller
pr. år, med muligheter til å kjøpe tilleggskontroller. Det er ønske om å videreføre avtalen med
Securitas AS for kommende periode, såframt selskapet er konkurransedyktig på pris og
tjenestelevering.
Eide kommune forplikter seg til et årlig samarbeidsmøte med Securitas for å få en felles
forståelse av alkoholpolitikken Eide kommune vil utøve.

SANKSJONER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN OG RETNINGSLINJER MM.
Alkoholloven § 1.8 regulerer bevillingsmyndighetens adgang til å inndra kommunale salgsog skjenkebevillinger for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom
vilkårene i § 1-7b (uklanderlig vandel) ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver
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ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av
denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen
lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål.
Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning av bevilling er hjemlet i alkoholloven § 1-8
tredje ledd og ble innført fra 1.1.2016. Det skal gis prikker hvis det ved salgs- og
skjenkekontroll eller i rapport fra andre myndigheter blir avdekket at innehaver av bevilling
ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven,
bestemmelser i lov eller i medhold i lov som har sammenheng med alkoholloven sitt formål,
eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket.
I forskrift 1225 av 26.10.2015 §§ 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 og 10-6 går det fram hvor
mange prikker som skal tildeles ved ulike typer overtredelser.
Følgende overtredelser anses som de groveste overtredelsene i alkoholloven og fører til
tildeling av åtte prikker:
-

salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5
annet ledd

-

brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7

-

hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:
-

salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i forskrift
1225 av 26.10.2015, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket
av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i samme forskrift

-

brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og §
4-4

-

skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5
første ledd

-

brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf.
alkoholloven § 1-5 tredje ledd

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:
-

det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler
forlater stedet, jf. § 4-1 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf.
kapittel 8 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i
forskrift 1225 av 26.10.2015

-

manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i forskrift
1225 av 26.10.2015
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-

brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c

-

gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd

-

gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:
-

brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i forskrift 1225 av 26.10.2015

-

brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i forskrift
1225 av 26.10.2015

-

brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3

-

brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i forskrift 1225 av
26.10.2015

-

andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av
toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på
inndragningen tilsvarende.
Ved prikktildeling skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf.
forvaltningsloven § 16. Kommunestyret v/ rådmannen fatter enkeltvedtak om tildeling av
prikker og orienterer om konsekvenser ved ytterligere prikktildeling. Dersom tildeling av
prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunestyret v/ rådmannen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak iverksettes
når klagefristen er utløpt.

SAKSBEHANDLING OG DELEGASJON
Søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med
alkohollovens bestemmelser og alkoholpolitiske retningslinjer for Eide kommune. Det skal
innhentes uttalelse til søknadene fra NAV v/sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes
uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Dersom en søknad ikke oppfyller lovens krav til
bevillingsinnehaver, styrer eller stedfortreder, vil administrasjonen innstille på avslag,
eventuelt avslå søknaden.
Saksbehandlingstid for nye skjenkebevillinger er normalt tre måneder.
Saksbehandlingstid for nye salgsbevillinger er normalt to måneder.
Saksbehandlingstid for ambulerende skjenkebevilling og bevilling for enkeltanledninger er
normalt tre uker.
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Saker som kommunestyret vedtar:
 Retningslinjer for behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger før ny
bevillingsperiode
 Søknader om salgs- og skjenkebevilling for ny bevillingsperiode
 Søknader om skjenkebevilling i bevillingsperioden, herunder eierskifte
 Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
 Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1
Saker som formannskapet vedtar:
 Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden, herunder
eierskifte
 Behandle rapporter fra salgs- og skjenkekontrollen
 Midlertidige søknader om uteservering som går over en begrenset periode
Saker som er delegert til rådmann:
 Kurante søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning (messer, jubileum,
arrangementer som varer fra 3 – 6 dager)
 Søknader om ambulerende skjenkebevilling (lukkede arrangement av privat karakter,
eks. jubileum og bryllup).
 Søknader om utvidelse av eksisterende skjenkebevillinger for en enkelt anledning
 Godkjenne styrer og stedfortreder for styrer ved salgs- og skjenkebevilling (ved
endring)
 Søknad om uteservering for en enkeltanledning
 Iverksette sanksjoner med prikktildeling og inndragning av bevilling
 Beregning og innkreving av bevillingsgebyr
 Tillatelse til å drive videre inntil tre måneder på tidligere innvilget salgs- og
skjenkebevillinger v/ endring av søknadsdato for neste bevillingsperiode
KRAV OM INTERNKONTROLL
Krav til føring av internkontroll ved salgs- og skjenkesteder er hjemlet i alkoholloven § 1-9,
og forskrift 538 av 8.6.2005, §§ 8-1, 8-2 og 8-3. Internkontrollen skal dokumentere
systematiske tiltak som sikrer at virksomheten blir drevet i samsvar med fastsatte krav i
bevillingen og alkoholloven med forskrifter. Dokumentasjonen skal til enhver tid være
oppdatert og tilgjengelig for kommunen ved kontroll.
Krav om internkontroll gjelder ikke for bevillinger gitt etter alkoholloven § 4-5, ambulerende
skjenkebevilling. For skjenkebevilling for enkeltanledning kan det gjøres unntak fra plikten til
internkontroll når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse.

AVGIFTER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL
Gebyr for salg og skjenking av alkohol er fastsatt med hjemmel i alkoholloven § 7-1 andre
ledd. Gebyrene regnes ut fra antall solgte liter av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Eide
kommune forholder seg til enhver tid til de satser som er satt i forskrift 538 av 8.6.2005 kap. 6
§ 6.2.
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Minstebeløpet for salgsbevilling er fra 1.1.2016 satt til kr. 1540,-, og for alminnelig
skjenkebevilling er minstebeløpet kr. 4800,-.
Bevillingsgebyret skal betales etter følgende satser:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

kr. 0,20 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:

kr. 0,44 pr. vareliter i gruppe 1
kr. 1,18 pr. vareliter i gruppe 2
kr. 3,87 pr. vareliter i gruppe 3

Innehavere av salgsbevilling og alminnelig skjenkebevilling er hvert år ansvarlig for å
sende inn revisorattesterte omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk. Frist for
innsending settes til 1. mars påfølgende år.
Ansvaret for beregning og innkreving av bevillingsgebyret er delegert til rådmannen.
Manglende innsending av omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk innen fristen er
overtredelse av vilkårene ved bevillingen og medfører tildeling av 2 prikker og manglende
betaling av bevillingsgebyret innen fristen medfører også tildeling av 2 prikker jf. forskrift
1225 av 26.10.2015.
Gebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal i første rekke dekke kostnader for
kontroll med utøvelsen av bevillingene og behandling av søknader.
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