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NOTAT OM PRAKTISERING AV ALKOHOL OG SERVERINGSLOVEN
ALKOHOL- OG SERVERINGSLOVEN
Servicetorget er tillagt saksbehandling etter Alkohol- og serveringsloven. Sakene er vesentlig
knyttet til ambulerende skjenkebevillinger, utvide rettigheter for en enkelt anledning til
virksomheter som har skjenkebevilling. Det avholdes kunnskapsprøver etter alkoholloven for
styrer og stedfortreder. Det avholdes også etablererprøve for styrere av serveringssteder etter
serveringsloven. Vandelssjekk foretas hos politiet.
Saker etter alkoholloven
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Securitas foretar jevnlige kontroller av salgs og skjenkebevillingene, unntatt for Vinmonopolets
utsalg. Bevillingsgebyrene finansierer Securitas sine kontroller av skjenke- og utsalgsteder.
Alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret 5.2.2009, sak 2009/10 er retningsgivende
for administrasjonens behandling av saker etter alkoholloven. I saker om hovedfornyelse av
alkoholbevillinger går saken via tjenesteutvalget. Det samme gjelder spørsmål om evt.
inndragning av bevilling grunnet overtredelse av alkoholloven.
Retningslinjer for kommunens behandling av søknader om salg og skjenking av alkohol vedtatt av
kommunestyret 5.2.2009, sak 2009/10

A. Ved behandling av søknader skal det tas hensyn til alkohollovens formålsparagraf om
begrensning av skadevirkningene av alkoholbruk.
B. Det skal ikke gis skjenkebevilling til virksomheter som primært retter sin virksomhet mot barn
og ungdom.
C. Der skal ikke gis skjenkebevilling til typiske gatekjøkkener.
D. Er for øvrig de formelle vilkår oppfylt kan det gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1
og 2(øl og vin) fra kl. 08.00 - 02.00 og for alkoholgruppe 3(brennevin) fra kl. 13.00 - 24.00 .
Gjelder innendørs og utendørs skjenking. Differensiering av skjenketider blir vurdert i forhold til
skjenkestedets plassering til øvrige omgivelser. **
E. For salgsbevillinger for alkoholgruppe 1 (øl) kan det gis bevilling innenfor alkohollovens
maksimaltider fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 - 18.00 på dager før helligdager.
F. Som hovedregel skal det ikke gis endringer/utvidelser i eksisterende bevillinger i perioden.

G. Nye søknader behandles fortløpende i bevillingsperioden. Det settes ikke tak på antall
bevillinger.
** Ved fornyelse av salgsbevillingene for inneværende perioden 1.7.12-30.6.16, vedtok
kommunestyret at det tillates skjenking inne for brennevin til kl. 02.00 for de som hadde søkt om
brennevinsbevilling.
Ved overtredelse av alkoholloven har kommunestyret 5.2.2009, sak 2009/10, vedtatt følgende:
REAKSJONSFORMER VED OVERTREDELSE AV BESTEMMELSER FOR SALGS- OG
SKJENKEBEVILLINGER I SØGNE KOMMUNE - vedtatt av kommunestyret 5.2.2009, sak
2009/10
1. Generelt er bevillingshaver ansvarlig for at skjenking og salg av alkoholholdig drikk foregår på
en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas på
best mulig måte, jfr. Alkohollovens formål i § 1-1. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras,
og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet,
om bevillingsinnehaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp
forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.
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 § 349a.
2. Ved første gangs overtredelse av bestemmelser om salgs- og skjenketider, aldersgrenser og
salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset/eller annen person ved samme bord bør det
gis skriftlig advarsel.
3. Ved 2. gangs overtredelse av bestemmelser om salgs- og skjenketider, aldersgrenser og
salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset bør bevillingen inndras med inntil 2 uker.
4. Ved 3. gangs overtredelse av bestemmelser om salgs- og skjenketider, aldersgrenser og
salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset bør bevillingen inndras for resten av
bevillingsperioden.
5. Når vilkårene for bevilling ikke lenger er tilstede, jfr. de absolutte krav i Alkohollovens § 1-7b og
1-7c skal bevillingen inndras umiddelbart etter det er gitt en rimelig frist for å rette forholdet opp.
6. Ved 1. gangs brudd på andre bestemmelser i Alkoholloven skal det først innkalles til samtale
med administrasjonen. Deretter en reaksjonsmåte slik det fremgår av punktene 2 - 4.
7. Det skal reageres strengere ved gjentatte overtredelser enn mot første gangs overtredelser.
8. Ved spesielt grove brudd på alkoholloven eller andre bestemmelser som har nær sammenheng
med Alkohollovens formål, inndras bevillingen for resten av perioden, og evt. politianmeldes uten
forutgående varsel.
9. Er oppgave over forventet omsetning alkohol (basert på fjorårets omsetning) ikke levert innen
frist fastsatt av administrasjonen, kan rådmannen inndra bevillingen inntil oppgave er levert,
eventuelt fastsette avgiften ved skjønn.
10. Er skjenke- eller salgsavgift ikke betalt etter 1. gangs purring har rådmannen fullmakt til å
inndra bevillingen til avgiften er betalt.

11. Rådmannen har fullmakt til å sende advarsel. Behandling av inndragning av bevilling skal
sendes via kontrollutvalget for alkoholomsetning (tjenesteutvalget) til kommunestyret som vedtar
evt. inndragning.
*****
Legger dette inn på en ny sak i Ephorte når den er opprettet.
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Hei Reidar!
Det ble under eventuelt i Tjenesteutvalget 12.03.14 bedt om informasjon om praktisering av
alkohol- og serveringsloven.
Kan du lage et notat til undertegnede vedørende dette. Jeg møter i neste Tjenesteutvalg og
orienterer om dette.
Med vennlig hilsen
Monica Nordnes
Organisasjonssjef
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