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NÆRBUTIKKEN SVATSUM – SØKNAD OM ENDRING I SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL MED 
INNTIL 4,7% VOLUMPROSENT ALKOHOL TIL Å OMFATTE SALG AV ALKOHOL I 
TIDSPERIODER DER BUTIKKEN ER FJERNBETJENT 
 
Vedlegg:  

1. Søknad om endring i bevilling – Sak 21/166 
2. Notat fra Merkur angående bakgrunn for søknaden 
3. Rutine for salg av aldersbestemt var fra fjernbetjent butikk 
4. Forklaring på teknisk løsning fra Merkur. 
5. Kundeoppslag i butikken – Nærbutikken Svatsum. 
6. Forklaring på konseptet fra Nærbutikken Svatsum. 
7. Uttalelse fra Helsedirektoratet angående konseptet. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2020-2024 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslås at Svatsum samvirkelag SA innvilges endring i eksisterende bevilling 
for Nærbutikken Svatsum, til å omfatte salg av alkoholdig drikk gruppe 1 innenfor 
alkohollovens tillatte salgstider, også når butikken ikke er fysisk bemannet.  
I henhold til kommunens alkoholpolitiske bevillingsreglement for 2020-2024, anses dette 
for å være en prinsipiell sak som skal behandles av formannskapet.  
 
Bakgrunn: 
Svatsum Samvirkelag SA fikk i vedtak av 11.09.2020, innvilget fornyelse av salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 for Nærbutikken Svatsum for perioden 30.09.2020 -01.10.2024. 
Bevillingen omfatter i tillegg til salg av alkohol innenfor butikkens betjente salgstider, også 
nettsalg og hjemlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1.  
Det ble samtidig søkt om utvidet bevilling for at salgsstedet skulle få selge alkohol fra 
ubemannet døgnåpen butikk, innenfor de tider som loven gir anledning til å selge alkohol 
gruppe 1. Etter en vurdering av lovens krav til internkontroll, brev til kommunene fra 
Helsedirektoratet om at salg fra ubemannet butikk ikke ble ansett for å være forsvarlig, samt 
de opplysninger som forelå på det aktuelle tidspunktet, innvilget ikke kommunen tillatelse til 
å selge alkohol uten fysisk bemanning ved salgsstedet.  



  
 
 

  
 
 

 

I etterkant har representanter fra kommunen deltatt i møte med representanter fra 
Nærbutikken Svatsum og leverandøren av den tekniske løsningen, der hensikten var å få en 
grundigere forståelse av konseptet med fjernbetjent butikk og salg av alkohol. Videre var 
representanter fra kommunen på befaring ved Nærbutikken Svatsum den 15.12.2020, for å 
vurdere de tekniske løsningene i praksis, sett opp mot butikkens nye internkontrollrutiner og 
alkohollovens krav.  
 
Konseptutvikler har framlagt dokumentasjon på at fem andre butikkene tilknyttet samme 
konsept har fått innvilget tillatelse til salg av alkohol i tidsrom der disse butikkene ikke er 
fysisk betjent i sine respektive kommuner. Videre har Helsedirektoratet kommet med en 
tolkningsuttalelse i forbindelse med en tilsvarende søknad i Vaksdal kommune, der det 
fremgår at en slik løsning ikke nødvendigvis vil være i strid med alkohollovens bestemmelser. 
 
Saksopplysninger: 
Behandling av prinsipielle saker etter alkoholloven 
I henhold til kommunens bevillingsreglement for perioden 2020-2024, er formannskapet 
delegert myndighet til å behandle prinsipielle saker etter alkoholloven. Ettersom 
kommunedirektøren anser en eventuell innvilgelse av søknad om salg av alkoholholdig drikk 
fra ubemannet butikk for å være av prinsipiell art, legges saken frem for formannskapet til 
behandling. 
 
Søknaden 
Salgssted: 
Nærbutikken Svatsum, Gardan 6, 2657 Svatsum. 
 
Det søkes om bevilling for: 
Utvidelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 – Drikk som inneholder over 
2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol – i tidsrom der butikken ikke er fysisk betjent, men er 
fjernbetjent via tekniske løsninger. 
 
Salgstid: 
Hverdager mellom kl. 0800 og kl. 2000. 
Dager før søn- og helligdager mellom kl. 0800 og kl. 1800. 
 
Bevillingssøker: 
Svatsum Samvirkelag, org. nr. 855 011 352, med styreformann Lars Eggen og daglig leder Lise 
Thingvald. 
 
Uttalelser: 
I henhold til alkohollovens bestemmelser, ble det i forbindelse med fornying av 
salgsbevillingen ved Nærbutikken Svatsum innhentet uttalelser fra politi- og 
skattemyndigheter. 
  



  
 
 

  
 
 

 

Det fremkom ingen merknader. Ettersom uttalelsene er av nyere dato, har 
bevillingsmyndigheten ikke vurdert det som nødvendig å innhente ytterligere uttalelser. 
 
Bevillingsmyndigheten har i sin vurdering av denne søknaden vektlagt tolkningsuttalelse fra 
Helsedirektoratet angående salg av alkoholholdig drikk fra ubemannet butikk etter 
Merkurkonseptet for Vaksdal kommune, datert 02.07.2020.  Av uttalelsen fremgår det at det 
ligger innenfor kommunens skjønnsmyndighet å beslutte om den ønsker å gi bevilling til 
steder hvor salg av alkoholholdig drikk inngår i konseptet, hvis kontrollhensynene er 
tilstrekkelig ivaretatt i den enkelte sak. Helsedirektoratet har således åpnet for at en slik 
løsning kan innføres innenfor alkohollovens rammer, etter en konkret vurdering.  
 
I tillegg er følgende tatt med i vurderingen av søknaden: 
Alkohollovens bestemmelser: 

 § 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgs- eller 
skjenkebevilling. 

 § 3-2.  Vilkår knyttet til bevillingen. 
 § 3-9.  Utøvelse av bevillingen. 
 § 8-11 og alkoholforskriften § 3-1. Forbud mot salg, utlevering og skjenking til 

rusmiddelpåvirkede personer. 
 Forskrift kap. 8 – Internkontroll 
 

Retningslinjer i vedtatt alkoholpolitisk bevillingsreglement for 2020-2024: 
PKT. 2. FAST SALGSBEVILLING 
Pkt. 2-2 Krav til internkontroll. 
Internkontrollsystem tilpasset salgsstedets driftskonsept skal etableres.  
Bevillingsmyndigheten skal kontrollere at det enkelte salgssted har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem, som bl.a. skal inneholde 

 Kopi av bevillingsvedtak 
 Oversikt over hvem som har funksjon som styrer og stedfortreder for 

skjenkebevillingen, kontaktinformasjon til disse, samt dokumentasjon for begge på 
bestått kunnskapsprøve for alkoholloven – skjenking. 

 Oversikt over aktuelle bestemmelser i alkoholloven med forskrift. 
 Dokumentasjon på opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper og øvrig 

personell i hht. Alkohollovens bestemmelser 
 Risikokartlegging tilpasset virksomheten, samt en beskrivelse av forebyggende tiltak. 
 Rutiner for avvikshåndtering. 

Dette skal foreligge på salgsstedet ved oppstart. 
 
Dokumentasjon på evt. avvik, retting av avvik, samt forebyggende arbeid skal foreligge på 
salgsstedet etter oppstart. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Pkt. 2-3 Salgstid. 
Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 vurderes for hvert enkelt salgssted, innenfor 
følgende rammer, jfr. alkohollovens bestemmelser og kommunestyrets vedtak i sak 67/15: 

 Hverdager mellom kl. 0800 og kl. 2000. 
 Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, 

mellom kl. 0800 og kl. 1800. 
 Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, samt 1. og 

17. mai. 
 
VURDERING: 
Den tekniske løsningen som benyttes ved Nærbutikken Svatsum er tatt i bruk av enkelte 
salgssteder i Norge som en del av et pilotprosjekt. Flere av disse salgsstedene har søkt om og 
fått innvilget bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra ubemannet butikk. De 
aktuelle kommunene har innvilget slik bevilling for en prøveperiode på ett år, med en 
påfølgende evaluering.  
 
Søker har synliggjort at butikkens internkontroll og de tekniske løsningene i konseptet etter 
en helhetsvurdering tilfredsstiller lovens krav til internkontroll. I tidsrommet der det er lov å 
selge alkoholholdig drikk og personalet ikke er fysisk til stede, vil ansatte følge med på 
aktiviteten i lokalet via håndholdte enheter. Salgsstedet er kameraovervåket, og kameraene 
er strategisk plassert innendørs og utendørs på en måte som gir personalet et godt 
overblikk. Personalet varsles ved bevegelse i spesifikke soner, herunder når kunder går inn i 
butikken og når man beveger seg i nærheten av skapene der alkoholholdig drikk er lagret. De 
selvbetjente kassene krever godkjenning fra en ansatt når aldersbetingede varer som 
alkoholholdig drikk og tobakk skannes. Kamera ved kassen har så god bildekvalitet at den 
ansatte både ser kunden godt og kan sjekke legitimasjon. I slike situasjoner skal den ansatte i 
henhold til salgsstedets rutiner også snakke med kunden for å sikre at vedkommende ikke 
viser tegn på å være åpenbart påvirket av rusmidler. Dersom den ansatte mistenker at 
kunden er mindreårig eller åpenbart påvirket av rusmidler, eller at kunden har til hensikt å 
videreformidle alkohol til en mindreårig, forhindres kunden fra å betale for varene. Reises 
slik mistanke allerede når kunden går inn i lokalet, kan også den elektroniske låsen på 
alkoholskapet overstyres, slik at kunden ikke får tilgang til alkoholholdig drikk. 
 
Det vises her også til mottatt tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet av 02.07.2020 i 
forbindelse med søknad om salg av alkohol fra ubemannet butikk etter Merkurkonseptet i 
Vaksdal kommune. Helsedirektoratet sier her blant annet at: «Vurderingen av om en person 
er åpenbart påvirket av rusmidler eller ikke er således ikke knyttet til personen sin 
påvirkningsgrad målt i promille alkohol. Tekniske installasjoner som måler promille vil ikke 
være tilstrekkelig. Forbudet mot å selge til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 
krever etter Helsedirektoratets vurdering en observasjon og en personlig vurdering ved 
gjennomføring av salget. I tillegg til observasjon og kommunikasjon med vedkommende, vil 
lukt kunne være et sentralt moment i vurderingen når en persons påvirkningsgrad skal 
vurderes. Vurderingen av om en person er åpenbart påvirket må derfor foretas konkret.»  I 



  
 
 

  
 
 

 

tillegg sies det i samme uttalelse at: «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.» 
 
De tekniske løsningene gir ikke anledning til å vurdere lukt, men øvrige tegn på å være 
åpenbart påvirket av rusmidler vil kunne avdekkes. Etter en helhetsvurdering av vurdering av 
konseptet og de tekniske løsningene, anses kontrollhensynene for å være tilstrekkelig 
ivaretatt. De tekniske løsningene, i kombinasjon med gode internkontrollrutiner, anses å gi 
god kontroll med at salg av alkohol ikke foregår til personer som er åpenbart påvirket av 
rusmidler eller til mindreårige, samt at salgstidene overholdes. Med bakgrunn i dette, 
foreslår kommunedirektøren at søknaden innvilges.  
Konseptet med salg av alkohol fra fjernbetjent butikk er nytt og det er derfor vanskelig å se 
eventuelle utfordringer med et slikt konsept på sikt. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
endringen i bevillingen tidsbegrenses til ett (1) år fra vedtaksdato. Bevillingshaver kan 
deretter søke på nytt om bevillingen ønskes videreført. I denne forbindelse vil 
bevillingsmyndigheten vurdere om utøvelsen av bevillingen har vært forsvarlig og i tråd med 
alkohollovens bestemmelser.  
Det er et vilkår for innvilgelse at salgsstedets internkontroll tilfredsstiller alkohollovens krav, 
samt Gausdal kommunes alkoholpolitiske bevillingsreglement for perioden 2020-2024.  
 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at søknad om endring i 
salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7% volumprosent alkohol til å omfatte salg av 
alkohol i tidsperioder der butikken er fjernbetjent, innvilges for en prøveperiode på 1 år 
fra vedtaksdato. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Svatsum Samvirkelag innvilges endring i tidligere innvilget salgsbevilling for 

Nærbutikken Svatsum til å omfatte tidsperioder der butikken er fjernbetjent.  
 

2. Endringen innvilges innenfor følgende salgstider: 
o Hverdager mellom kl. 0800 og kl. 2000. 
o Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi 

Himmelfartsdag, mellom kl. 0800 og kl. 1800. 
o Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 

samt 1. og 17. mai. 
 

Det forutsettes at salgsstedet oppfyller kravene til internkontroll.  
 



  
 
 

  
 
 

 

3. Endringen i salgsbevillingen gjelder i 1 år fra vedtaksdato. 
 

4. Om salgsbestemmelser vises til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. 
juni 1989 nr. 27, med endringer fra 1. mars 2007, samt forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. nr. 538 med endringer fra 1. juli 2005.  Videre vises til 
Gausdal kommunes alkoholpolitiske bevillingsreglement for perioden 2020-2024, 
vedtatt av kommunestyret den 30. april 2020. 

 


