
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 7100/20 Arkivsaksnr.: 20/734-1 
 
Saksbehandler: Heidi Ring 
 
ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2020-2024  
 
Vedlegg: 
Kommunedirektørens forslag til Alkoholpolitisk bevillingsreglement 2020 - 2024 
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SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det vedtas nytt alkoholpolitisk bevillingsregleent for perioden  
2020 - 2024. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommunes alkoholpolitiske bevillingsreglement har vært gjeldende for perioden 
2016-2020 og dette skal fornyes for perioden 2020-2024. Denne myndigheten tilligger 
kommunestyret etter alkoholloven § 1-7d. 
 
Relevante bestemmelser i alkohollov med forskrift 
Alkoholloven § 1-6 om bevillingsperioden: 
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 alkoholholdig drikk gruppe 1, samt til skjenking av 
alkoholholdig drikk, gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter 
at nytt kommunestyret tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og 
for en enkelt bestemt anledning. Kommunen kan beslutte at bevillinger som nevnt over 
likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år, med opphør 
senest 30. september året etter at et nytt kommunestyret tiltrer. Videre kan det besluttes at 
ingen bevillinger skal oppføre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det 
må søkes om fornyelse for. 
 
Alkohollovens § 1-7d fastsetter at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.  
 
Alkoholloven § 1-7a omhandler kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om 
bevilling for salg eller skjenking. Ved vurdering om bevilling bør gis, kan kommunen blant 
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annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for 
øvrig.  
 
Alkoholloven § 3-2 gir kommunen anledning til å stille vilkår for bevillingen i samsvar med 
alminnelige forvaltningsrettslige regler. 
 
I henhold til alkoholforskriften § 3-5 må bestilling av alkoholholdig drikk ikke ekspederes 
med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og 
alder. 
 
Alkoholloven § 3-1b åpner for at kommunal salgsbevilling 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 som ikke er tilsatt brennevin. Dersom også 
kravene i § 1-7f annet ledd er oppfylt, kan den også utvides til å omfatte tilvirkning for salg i 
egen virksomhet av alkoholdig drikk gruppe 2.  
 
Alkoholloven § 1-7f regulerer krav til bevilling etter § 3-1b. Bevilling etter § 3-1b kan bare 
gis hvis tilvirkingen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av 
stedets helhetlige karakter og salgstilbud. 
 
Alkoholloven § 7-1 regulerer bevillingsgebyrer etter alkoholloven. For bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det 
betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk. Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. 
For bevilling for gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling 
kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. 
I henhold til forskrift til alkoholloven § 6-2 annet ledd, er det maksimale gebyret som kan 
kreves for ambulerende bevilling (bevilling til sluttet selskap) kr 380 per gang. 
 
Alkoholloven § 1-11 omhandler saksbehandlingsregler som følger: 
«For søknad om bevilling eller andre tillatelser etter Alkoholloven som faller inn under 
tjenesteloven, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første 
punktum, være fire måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når 
saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for bevillinger eller andre tillatelser etter 
Alkoholloven.» 
 
I henhold til §§ 8-1 og 8-2 i alkoholforskriften, skal innehavere av salgs- og 
skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontroll 
er her definert som de systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, 
alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. 
 
I henhold til tjenesteloven § 11, skal gebyr for saksbehandlingen være rimelig og ikke 
overstige kostnadene ved saksbehandlingen. 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Kommunestyret fattet 16.6.2016 vedtak i sak 42/16 om at bevillingsperioden i Gausdal er 4 
år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyret tiltrer. De stedene som 
er innvilget salgs- eller skjenkebevilling inntil ett år før bevillingsperioden opphører, blir 
automatisk fornyet for fire nye år uten søknad. Øvrige steder som har fast salgs- eller 
skjenkebevilling må søke på nytt hvert fjerde år. 
 
Inneværende bevillingsperiode utløper 30.9.2020, og alle kommunale bevillinger som ikke er 
innvilget det siste året, må således fornyes innen denne datoen. Ved søknad om fornyet 
bevilling er det kommunens nye bevillingsreglement som legges til grunn for behandlingen. 
 
Det er gjort enkelte endringer i alkoholloven siden gjeldende bevillingsreglement ble vedtatt i 
2016. Disse endringene er inntatt i kommunedirektørens forslag til nytt reglement. 
Videre har bevillingsmyndigheten gjort seg noen erfaringer ved praktiseringen av gjeldende 
reglement som medfører forslag til endringer. Disse er av mindre art. 
 
Etter endringer i alkoholloven med forskrift og helsedirektoratets retningslinjer, samt 
bevillingsmyndighetens erfaringer, foreslås det at følgende punkter/endringer tas inn i det 
alkoholpolitiske bevillingsreglementet for 2020-2024:  
 

 For større arrangementer som eksempelvis festivaler, russetreff og større konserter, 
der det kan forventes høy omsetning av alkoholholdig drikk, beregnes gebyr ut fra 
faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i tråd med alkoholloven § 7-1. Det 
fastsettes videre et minstegebyr for slike bevillinger. For 2020 settes minstegebyret til 
kr 5000, og dette reguleres årlig på lik linje med øvrige gebyrer. Dette er inntatt i 
forslag til reglement punkt 6.3. 
 

 Søknadsfrist for salgs- og skjenkebevilling for en bestemt anledning settes til 3 uker 
før arrangementet skal gjennomføres. Dette gjelder også for salgs- og skjenkebevilling 
til lukkede arrangementer (ambulerende skjenkebevilling).  
For større arrangementer der det forventes høy omsetning av alkohol og/eller der det 
må påregnes høy risiko for brudd på alkohollovens bestemmelser, settes 
søknadsfristen til 2 måneder. Dette er inntatt i forslag til reglement punkt 4.3.1. 
 

 Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte 
nettsalg/hjemlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1. Slike søknader behandles 
administrativt. Dette er inntatt i forslag til reglement punkt 2.1.2. 
 

 Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte salg av 
alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet i tråd med alkoholloven § 3-1b. Slike 
søknader behandles administrativt. Dette er inntatt i forslag til reglement punkt 2.1.3. 

 
Gebyr for enkeltanledninger 
Gebyr skal ikke overstige kostnadene ved saksbehandlingen, jfr. tjenesteloven § 11.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Når det gjelder gebyr for enkeltanledninger, innførte kommunen to kategorier for slike 
arrangementer med ulike satser i reglementet for 2016-2020, hvor gruppe 1 er arrangementer 
med varighet 1-2 dager og gruppe 2 arrangementer med varighet 3-7 dager. For disse 
kategoriene er gebyret en fast sats som reguleres årlig. Dette foreslås nå utvidet med 
ytterligere en kategori som gjelder større arrangementer som eksempelvis festivaler, russetreff 
og større konserter, der det kan forventes høy omsetning av alkoholholdig drikk. Her foreslås 
det at det beregnes gebyr ut fra omsatt mengde alkoholholdig drikk i tråd med alkoholloven § 
7-1. Det foreslås videre et minstegebyr på kr. 5000 for slike bevillinger.  
 
Bakgrunnen for dette forslaget er at slike arrangementer medfører langt mer omfattende 
veiledning, faglige vurderinger, befaringer og oppfølging av kommunens side, samt dialog og 
samhandling med andre offentlige myndigheter i prosessen. I tillegg påføres kommunen økte 
kostnader til kontrollfunksjon (skjenkekontroll), der større arrangementer over flere dager ofte 
kontrolleres flere ganger. Arrangørens inntjening har sammenheng med omsatt mengde 
alkoholholdig drikk, og ved store arrangementer kan det omsettes for store beløp. I følge 
Helsedirektoratets rundskriv alkoholforskriften med kommentarer § 6-2, har kommunen 
anledning til å enten ta et minstegebyr eller beregne gebyret etter omsatt mengde 
alkoholholdig drikk, slik det er foreslått i det nye reglementet. 
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-6-
bevillingsgebyr 
 
Søknadsfrister 
Ut fra bevillingsmyndighetens erfaringer fra inneværende bevillingsperioden, foreslås det at 
søknadsfristen for større arrangementer settes til 2 mnd. Bakgrunnen for dette forslaget, er at 
slike større arrangementer erfaringsvis krever betydelig lengre tid til saksbehandling enn 
andre arrangementer. Forlaget vil bidra til å sikre god og grundig saksbehandling og at man 
har tilstrekkelig med tid til innhenting av opplysninger, vandelskontroll etc., samt veiledning 
og oppfølging i forkant av arrangementet. Slike søknader er sjelden komplette ved 
innsendelse, og bevillingsmyndigheten bruker således tid til å innhente alle nødvendige 
opplysninger og vedlegg. 
 
Videre foreslås det at søknadsfristen for ambulerende skjenkebevillinger utvides fra 14 dager 
til 3 uker. Dette for å sikre tilstrekkelig tid til saksbehandling og for å unngå sårbarhet ved 
høytider og ved ferieavvikling. Også for slike søknader hender det videre at det må innhentes 
ytterligere opplysninger fra søker. 
 
Nettsalg/hjemlevering av alkohol: 
Alkoholloven åpner for at salgsbevillinger kan utvides til å omfatte nettsalg og hjemlevering 
av alkohol. Kommunen opplever interesse fra både lokale og nasjonale foretak, som ønsker å 
kunne drive denne salgsformen til kunder i Gausdal. Søknad om bevilling må skje til 
kommunen der virksomheten er lokalisert/lokalet ligger. I tillegg må det søkes om kommunal 
bevilling i alle kommuner det skal utleveres alkoholholdig drikk. Forutsatt at krav til 
legitimasjonskontroll, salgstider og krav til internkontroll følges, foreslås det å åpne for 
mulighet for nettsalg/hjemlevering til kunder i Gausdal. 
 
Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet: 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-6-bevillingsgebyr
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-6-bevillingsgebyr


  
 
 

  
 
 

 

Alkoholloven åpner for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte salg av 
alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet i tråd med alkoholloven § 1-7a. Forutsatt at 
tilvirkingen skjer i henhold til vilkårene stilt i alkoholloven, foreslås det å åpne for mulighet 
for salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet i Gausdal.  
 
Annet 
Ut over endringene nevnt over, er det gjort noen redaksjonelle endringer i reglementet. 
Alle endringer i reglementet er markert med rødt i kommunedirektørens forslag som er 
vedlagt. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 

1. For større arrangementer som eksempelvis festivaler, russetreff og større konserter, 
der det er høy omsetning av alkoholholdig drikk, beregnes gebyr ut fra faktisk omsatt 
mengde alkoholholdig drikk i tråd med alkoholloven § 7-1. Det fastsettes videre et 
minstegebyr for slike bevillinger. For 2020 settes minstegebyret til kr 5000, og dette 
reguleres årlig på lik linje med øvrige gebyrer. 
 

2. Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte 
nettsalg/hjemlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1. Slike søknader behandles 
administrativt. 
 

3. Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte salg av 
alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet i tråd med alkoholloven § 3-1b. Slike 
søknader behandles administrativt. 
 

4. Søknadsfrist for ambulerende skjenkebevilling settes til 3 uker før arrangementet skal 
gjennomføres. For større arrangementer der det forventes høy omsetning av alkohol 
og/eller der det må påregnes høy risiko for brudd på alkohollovens bestemmelser, 
settes søknadsfrist til 2 måneder. 
 

5. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden 2020 – 2024, 
slik det fremgår av vedlegg til saken. 

 
 


