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Endring av salgsbevilling for Svatsum Samvirkelag 
 
Buikken deltar i Merkur (Kommunal og moderniseringsdepartementets verktøy for lokalsamfunnsutvikling) og 
har fått muligheten til å være med som en av de første butikkene i landet med selvbetjent og døgnåpen butikk. 
 
Butikken åpnet for denne løsningen 3. juli, og dette har så  langt vært en stor suksess, med bra omsetningsøkning 
– noe som betyr at overlevelsesevnen til butikken nå er betydelig mer positiv enn på lenge. Butikken har lenge 
slitt med dårlig lønnsomhet – men denne trenden er nå snudd takket være deltagelsen i dette prosjektet. Vi kan 
fortsatt planlegge med drift av butikk i denne bygda, til stor glede for de fastboende og ikke minst for våre 
besøkende hytteturister og gjennomreisende.  
 
Vi ser nå et behov for å får endret salgsbevillingen for alkohol, slik at det kan være mulig å selge alkohol mens 
butikken er i fjernbetjent modus. Teknologien og kontrollfunksjonene ivaretar dette. De andre butikkene i 
prosjektet har fått endret sine salgsbevillinger slik at det er mulig å selge alkohol i tider hvor butikken ikke har 
personal tilgjengelig fysisk – men ivaretar fjernbetjent kontroll via systemet. 
 
Helsedirektoratet uttaler følgende: 
 

«Direktoratet vil bemerke at det uansett ligger innenfor kommunens skjønnsmyndighet å 
beslutte om den ønsker å gi bevilling til steder hvor salg av alkoholholdig drikk inngår i 
konseptet og om kontrollhensynene er tilstrekkelig ivaretatt i den enkelte sak.»  

 
Det vil derfor være opp til den enkelte kommune å vurdere den enkelte sak. 
 
 
For Svatsum Samvirkelags del, så ser vi i Merkur at en endring i salgsbevillingen vil gi bedre effekt av hele 
løsningen.  
 
Butikken deltar i prosjektet sammen med følgende andre butikker som har fått endret sine salgsbevillinger: 
 

Butikk Kommune Status 
Nærbutikken Lyngdal Flesberg kommune 

 
Løyve gitt 

Nærbutikken Åmdals Verk  
 

Tokke kommune Løyve gitt 

Snarkjøp Herand  
 

Ullensvang kommune Løyve gitt 

Nærbutikken Tufsingdal (Mauritz Landhandel as) 
 

Os kommune Løyve gitt 

Snarkjøp Eksingedalen  
 

Vaksdal kommune Løyve gitt 

 


