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Alkoholpolitiske retningslinjer
1. Generelt
1.1. Retningslinjene bygger på Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012 –
2016 og er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol i
denne perioden. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for
alkoholvarer behandles i overensstemmelse med handlingsplanen og de
alkoholpolitiske retningslinjene.
1.2. Alkoholloven av 02.06.89, sist endret 01.09.20 og tilhørende forskrifter danner
grunnlag for retningslinjene, ny Helsedirektoratets merknader til Alkoholloven av
(04.02.08) sist endret 01.09.2020. Alkoholloven gjelder for alle områder innen salg og
skjenking av alkoholholdige drikkevarer.
1.3. Kommunen har som målsetting å begrense samfunnsmessige og individuelle
helseskader gjennom kontrollert bruk av alkoholholdige drikkevarer. Ved
praktisering av retningslinjene skal det tas hensyn til et godt bo- og oppvekstmiljø.
Det bør også tas hensyn til at kommunen er en del av en turistregion.
Bevillingspolitikken skal være forutsigbar og med retningslinjer som gir næringen
godt driftsgrunnlag og konkurransevilkår. Kontroll av tildelte bevillinger skal sikre at
salg og skjenking skjer i tråd med lov og retningslinjer.
1.4. Bevillingsperioden følger kommunens valgperiode på 4 år. Bevillingsperioden går ut
30.09 året etter at nytt kommunestyre er tiltrådt, jfr. alkoholloven § 1-6. Kommunen
kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny
periode på inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt
kommunestyre tiltrer. Administrasjonen vil innhente opplysninger fra bevillingshaver
og offentlige etater jf. Alkoholloven §§ 1-7b og 1-7c i forkant av en ny
bevillingsperiode. Bevillingshavere med vesentlige merknader eller avvik fra gitt
bevilling må søke på nytt innen den fristen som kommunen setter.
1.5. Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses
egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Forhold knyttet til vandel skal tillegges
vekt, jfr. Alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c. Det tas hensyn til tidligere erfaring med
søkerens utøvelse av bevilling i form av:
 brudd på vilkår som er satt for bevillingen
 brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
 endring av driftskonsept uten godkjenning
 klanderverdig ordensforhold ved serveringsstedet
 brudd på reklamebestemmelser
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2. Skjenkebevilling
2.1. Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og karakter samt
målgruppen for virksomheten tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform,
lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige forhold, samt eksponering
for barn og unge skal kunne tillegges vekt.
2.2. Det tildeles ikke skjenkebevilling på følgende steder og i følgende situasjoner:
 Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling for virksomheter i tilknytning til skoler og
barnehager.
 Det gis som hovedregel ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangement og
arrangement som er beregnet spesielt på barn og unge.
 Det gis ikke skjenkebevilling til gatekjøkken, bensinstasjoner, kiosker, flyttbare
matvogner o.l.
2.3. Utendørs serveringsareal:
Bedriften kan ha bevilling for de samme drikkevarer ute som inne. Området for
skjenking skal være særskilt angitt/avgrenset og godkjent av kommunen.
Uteservering skal kunne foregå uten sjenanse for omgivelsene og uten fare for at
det kan skje uhell.
2.4. Sluttede selskap/Ambulerende bevilling:
For mindre lukkede selskap/arrangement der man på forhånd vet hvem som
kommer.
2.5. Bevilling for bestemte anledninger, åpent arrangement:
Kommunen kan gi bevilling for enkelte bestemte anledninger og for utviding av
areal på permanente løyver til festivaler og arrangement, med unntak av i
idrettsanlegg og arrangement som er beregnet spesielt for barn og unge. Det skal
ikke gis bevilgninger for areal nær bedrift i samme bransje. Unntak gjelder dersom
søkerbedrift også har sine ordinære lokaler i samme område, eller ved skriftlig
samtykke fra aktuelle nærliggende bedrifter.
2.6. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for tilstrekkelig vakthold.
2.7. Bevillingshaver skal søke kommunen om endring av løyve ved behov.
Eks. Styrer, stedfortreder, skjenkeareal inne eller ute, alkohol gruppe m.m.
3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 med 22 volumprosent alkohol eller mer kan
skje fra kl. 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl.
08.00, jf. Alkoholloven § 4-4 og merknader til loven § 4.4.2. Tidsbegrensningene er
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satt under forutsetning av at driften skjer innenfor bestemmelser i politivedtekter og
støyforskrift.
 Innendørs serveringsareal:
Skjenking avsluttes senest kl. 02.00
 Utendørs serveringsareal:
Skjenking avsluttes senest kl. 02.00.
 Sluttede selskap:
Skjenking kan etter søknad gis inntil senest kl. 02.00.
 Mulighet for skjenking fram til kl. 03.00:
Bedrifter som ønsker skjenking etter kl. 02.00 må søke individuelt
Konsum av skjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter at
skjenketida er ute.
Hotell og andre overnattingssteder kan skjenke alkohol til overnattingsgjestene sine
uavhengig av disse reglene. Det er en forutsetning at slik skjenking foregår i andre
lokaler enn de vanlige skjenkelokalene. Brennevin kan bare skjenkes i den ordinære
skjenketida, jf. merknader til alkohollova § 4.4.2.3.
4. Salgsbevilling
4.1. Ordinære dagligvareforretninger kan etter søknad få innvilget bevilling til salg av
alkoholholdige varer med inntil 4,7 volumprosent alkohol, jf. Alkoholloven § 3-1,
ny § 3-1c, videre innføres det et unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både
salgs- og skjenkebevilling i samme lokale. Vilkårene for at det skal kunne gis salgsbevilling
for samme lokale som skjenkebevilling, er tatt inn i ny § 3-1c i Alkoholloven. Det kan gis
kommunal salgsbevilling for egenprodusert alkoholholdig drikk gruppe 1 for samme
lokale som gitt skjenkebevilling dersom a) bevillingshaver har rett til tilvirkning, b)
bevillingen skal utøves ved bevillingshavers tilvirkningssted, og c) bevillingen skal gjelde
for et mindre lokale hvor det ikke er praktisk gjennomførbart med separate lokaler for
salg og skjenking. Dersom kravene i § 1-7f annet ledd er oppfylt, kan bevillingen omfatte
salg av egenprodusert alkoholholdig drikk gruppe 2.
4.2 . Bevillingspliktige alkoholvarer kan selges i dagligvarebutikker fra kl. 08.00 til
kl.20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn.- og
helligdager. Dagen før Kristi Himmelfartsdag er unntatt og regnes i denne
4

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2020-2024

sammenheng som alminnelig hverdag. Det samme gjelder dagen før 1. og 17.
mai, jf. lov om 1 og 17. mai som høgtidsdager § 2. § 2. dagen før 1 og 17 mai skal i
forhold til gjeldene lovgivning regnes som vanlig virkedag, ikke som dag før
søndag, om den ikke faller på en lørdag, på dagen før Kristi Himmelfartsdag eller
på en søndag eller annen helgedag. Arbeid som etter gjeldende lovgivning ikke
kan holdes i gang på søndager, skal slutte seinest kl. 22 dagene før 1 og 17 mai.
Dette gjelder ikke arbeid ved faste utsalgssteder.
5. Ansvar og myndighet
Kommunestyret vedtar alkoholpolitiske retningslinjer i forkant av ny bevillingsperiode.
Tildeling av bevillinger behandles i samsvar med kommunens vedtatte
delegasjonsreglement.
Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelse av kommunale bevillinger.

6. Andre forhold
6.1. Salgs- og skjenkekontroll:
Kommunen skal ha en kontrollordning som ivaretar lovens krav om utøvelse av
kontroller. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene,
aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er
åpenbart påvirket av rusmidler.
Alle salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres minimum en gang pr år, og det totale
antallet skal være minimum tre ganger så mange som antallet bevillinger.
Differensiering av antall kontroller skjer etter stedets størrelse og kontrollbehov.
Kontrollene skal i størst mulig grad foretas i perioder på året og på døgnet når det er
flest besøk/kunder
6.2. Rapportering av omsetning:
Bevillingshavere er pliktige til å rapportere til kommunen mengde omsatt alkohol
forrige år og forventa omsetning i inneværende år innen 1. mars.
Omsetningstallene danner grunnlag for utregning av gebyr som til enhver tid følger
de maksimale satsene som er fastsatt i forskrift. Kommunen avregner omsetning
utfra innleverte rapporter for forrige år og fakturerer utfra forventa omsetning i
inneværende år.
Gebyr for ambulerende bevilling og for enkeltanledning lukket eller åpent
arrangement følger også de maksimale satsene i forskrift, men for større
arrangement kan gebyr beregnes som for alminnelig bevilling.
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6.3. Internkontroll:
Bevillingshaver skal ha internkontroll for sin virksomhet, og som en del av denne skal
bedriften gjennomføre opplæring i alkoholloven med sine ansatte. Kommunen kan gi
informasjon og tilby samarbeid om kompetansehevende tiltak.
7. Reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholvarer overtres eller brytes
7.1 I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk ble bestemmelse om prikktildeling
innført fra 01.01.2016. Bestemmelsen om prikktildeling og inndragning i § 10-2 til §
10-6 i Alkoholforskriften gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kap. 9 i
Alkoholforskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av
salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter Alkoholloven,
bestemmelser gitt i medhold av Alkoholloven, bestemmelser i lov eller medhold av lov
som har sammenheng med Alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i
bevillingsvedtaket. De nye reglene tydeliggjør kommunen sitt ansvar for å reagere ved
brudd på vilkårene for bevillingen. De skal sikre lik behandling av bevillingshavere, gi
mer effektiv oppfølging av regelbrudd og gjøre saksbehandlingen enklere. Forskriften
gir lite rom for skjønn og brudd blir straffa med prikktildeling etter kap 7.2 i
retningslinjene her, § 10-2 i Alkoholforskriften.
7.2 Brudd på regelverk - prikktildeling.
Alkoholforskriften kapittel 10 gir retningslinjer for tildeling av prikker for
overtredelser.
Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:
- salg, utlevering eller skjenking til personer som er under 18 år,
jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i Alkoholforskriften
- 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
Alkoholforskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart
påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i Alkoholforskriften
- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 34a, § 3-7 og § 4-4
- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf.
alkoholloven §1-5 tredje 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:
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-

-

det gis adgang til lokalet til personer 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 Alkoholforskriften
mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf.
kap. 8 i Alkoholforskriften
manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i
Alkoholforskriften
manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i
Alkoholforskriften
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 en prikk:
- brudd på kravet om alkoholfrie alternativ, jf. § 4-6 i Alkoholforskriften
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i Alkoholforskriften
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i Alkoholforskriften
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i Alkoholforskriften
- brudd på plikten til å påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet, jf. § 3-2 i
Alkoholforskriften
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i
Alkoholforskriften
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket. Jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kap. 14 i Alkoholforskriften
- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan
kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av 7.2 i
retningslinjene, § 10-3 i Alkoholforskriften. Dersom det foreligger svært skjerpende
omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som
følger av 7.2 i retningslinjene, § 10-3 i Alkoholforskriften
7.3 Der det foreligger avvik på salgs- eller skjenkekontroll, grunnlag for prikktildeling, skal
kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningslova § 16,
skriftlig rapport sendes snarest mulig og innen en uke til salgs- ellers skjenkestedet
med adgang for bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker.
Prikktildelingen kan klages inn til Fylkesmannen. Ved tildeling av 12 prikker i en
periode på 2 år, skal bevillingen bli inndratt for et tidsrom på en uke. Dersom det i
løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen
økes tilsvarende.
Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.
Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.
7.4 Spørsmål om prikktildeling behandles etter kommunens delegasjonsreglement og
inndragning av bevilling avgjøres av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere
avgjørelsen til andre politiske organ eller administrasjonen.
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