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Rutine for salg av aldersbestemt vare fra fjernbetjent butikk 

(tillegg til rutine for betjent butikk) 

 

Med aldersbestemt vare menes: 

 Alkoholholdig drikk gr.1 (2,5 – 4,7% alkohol) – aldersgrense 18 år 
 Tobakksvarer – aldersgrense 18 år 
 Energidrikk – aldersgrense 14 år 

 

Rutine: 

1. For tidsperiodene med fjernbetjent butikk skal det alltid være etablert «bakvakt» som 
har ansvar for oppfølging av salg. Bakvakt vil enten være Lise Thingvald 
(bevillingshaver) eller en hun utpeker. Bakvakt skal være over 20 år. Bakvakt eller 
annen vakt skal være tilgjengelig i butikken på kort tid. 

2. Systemet for fjernbetjent butikk, RMA, aktiveres automatisk utenom de fastsatte 
åpningstidene. 

3. Skap for alkoholholdige varer låses automatisk utenfor tidsperiodene det er gitt løyve 
for 
 
 

4. Når kunde ankommer butikken, før kunde går inn, vil bakvakt alarmeres. Bakvakt 
sjekker kunde via de to utendørs kameraene om kunde virker overstadig beruset eller 
viser annen unormal oppførsel. Dersom bakvakt er i tvil kontaktes kunden over 
høytaler for å avklare situasjonen. Bakvakt kan vurdere om inngangsdør skal låses. 
 

5. Når kunde nærmer seg skap for alkohol eller skap for tobakk vil bakvakt alarmeres. 
Bakvakt sjekker kunde via relevante kamera om denne virker overstadig beruset eller 
viser annen unormal oppførsel, evt om kunde åpenbart er under aldersgrensen. 
Dersom bakvakt er i tvil kontaktes kunden over høytaler for å avklare situasjonen. 
Bakvakt kan evt låse skap med alkoholholdige varer. 
 

6. Når kunde skanner aldersbestemt vare vil bakvakt alarmeres. Bakvakt kan da 
observere og kommunisere med kunden om det er behov. Dersom kunde har 
forhåndsregistrert fingeravtrykk kan han/hun betale og gå. Dersom kunde ikke har 
forhåndsregistrert fingeravtrykk kan bakvakt overstyre kassa og tillate salg dersom 
kunde er kjent/eller kan legitimere seg på tilfredsstillende måte. 
 

Strømbrudd eller utfall av nett: 

 Ved strømbrudd eller utfall av nett vil bakvakt alarmeres. Bakvakt skal da rykke ut til 
butikken dersom ikke utfallet er av svært kort varighet.


