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Angående gjeldene salgsløyve for Svatsum Samvirkelag SA – Alkohol 

Vi er stolt av å ha blitt valgt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Merkur-
Programmet til å delta i denne piloten «fleksible åpningstider med ny teknologi». 
 
Piloten har som formål å sikre en bærekraftig utvikling for små bygder og grender i Norge. Innovasjon 
og nytekning utfordrer ofte tradisjonelt tankesett i forhold til gjeldene lover og regler. 

Vi vet at kommunen alt gjort noen vurderinger rundt vår nye driftsform, men vi sender denne 
henvendelsen formelt, slik at kommunen kan vurdere om dette alt er dekket av dagens tillatelse. 

Det er viktig for oss at kommunen forstår at vi er opptatt av at kommunen skal være opplyst om 
hva som skjer, slik at kommunen kan komme med innsigelser om de måtte ha det.  

Når det gjelder de generelle prinsippene rundt risikokartlegging og internkontroll i forbindelse med 
salg av alkohol, har det vært godt ivaretatt frem til i dag. Med det nye systemet vil det bli enda bedre 
ivaretatt. 

Med teknologien (RMA-Butikkstyring) som brukes i denne piloten vil butikken ha bedre kontroll enn 
det som er mulig å få til i en fysisk betjent butikk, og således oppfylle lover og forskrifter for salg av 
alkoholholdig drikke. 
 
Det brukes avansert teknologi som både styrer og overvåker butikken, i et fint samspill med den som 
har ansvar for butikken. 

Her følger overordnet beskrivelse av prosessen.  

Det er ikke noe nytt at dagligvarebutikker har selvbetjeningskasser det har eksistert i mange år, hvor 
selvbetjeningskassene er et konsept som utviklet seg til å bli en del av betjente butikker, hvor da 
alkohol har blitt solgt som en del av det ordinære salgsløyve over selvbetjeningskassene. Praksisen 
har vært at butikker har plassert inn selvbetjeningskasser uten å søke om endring av salgsløyve. 
Kontroll og tilsyn har vært varierende fra butikk til butikk, hvor Helsedirektoratet kom med en 
innskjerping i november 2019. Det er ikke dette konseptet Svatsum Samvirkelag SA skal inn på. 

Konseptet vi skal inn på er «Selvbetjent butikk», og må ikke forveksles med betjente butikker med 
«selvbetjent kasse». Konseptet RMA-Butikkstyring bygger på en helt annen modell, og har et helt 
annet system for drift, overvåkning og kontroll som fører til sikkerhet og kontroll rundt alkoholsalg er 
godt ivaretatt.  

Konseptet RMA-Butikkstyring fungerer slik i forhold til salg av alkohol, her følger en stegvis 
overordnet prosessbeskrivelse:  

1. Avansert kamerateknologi observerer hva som skjer utenfor butikk før kunde har forsøkt å ta 
seg inn i butikken, og gir ulike type alarmer til den som har ansvar for butikken 



2. Kunden må bruke gyldig betalingskort og taste PIN kode for å komme inn i butikken. På 
denne måten identifiseres kunden, noe som gir bedre kontroll- styringsmuligheter enn det 
du får i en vanlig butikk 

3. Er kunde overstadig beruset og prøver å komme inn i butikken så går det alarm til den som 
betjener butikken, og døren stenges slik at kunde ikke kommer inn 

4. Den som betjener butikken kan enkel ha toveis kommunikasjon med kunde før kunde 
kommer inn i butikk, i tillegg til visuell observasjon av kunde før kunde kommer inn i butikk 

5. Kunder som går inn i butikken samtykker til følgende betingelser og vilkår for å bruke 
butikken (se vedlagt) 

6. Kunden er identifisert når han går inn i butikken 
7. All alkohol i butikken står i skap med spesiallåser som er koblet til avanserte 

styringssystemer, som lukker og åpner skapene på sekundet. Disse styringssystemene sørger 
for at skapene låses automatisk i henhold til lovgitte salgstider.  

8. Teknologien varsler den som betjener butikken når kunde nærmer seg skap med alkohol, 
hvor ulike sensorteknologi varsler om unormal adferd osv. Er en kunde overstadig beruset så 
låses skapene med alkohol slik at kunde ikke kommer inn og får tilgang til alkohol. Er man 
usikker på tilstanden til kunden, kan man på sekunder spole tilbake og se kundens adferd fra 
han nærmer seg butikken til han står i f.eks. ølskapet  

9. Når kunde kommer til kassen og skanner alkoholholdig vare i kassen går det alarm til den 
som har ansvar for butikken med beskjed «aldersbestemt vare», som gjør at vedkommende 
umiddelbart visuelt kan observerer kunden  

10. Første gang kunde handler så må kunde legitimere seg, noe som skjer gjennom 
spesialkamera og kontroll av den som betjener butikken, som deretter godkjenner handelen 
om alt er i orden 

11. Kunde kan også legge inn fingeravtrykk ved å legitimere seg. Handler kunden varer med 
fingeravtrykk så sjekkes alder automatisk og det går varsel til den som betjener butikken, 
som da visuelt gjennom systemene ser kunden og hva som skjer på kassen og kan stoppe 
handelen om det skulle være noe 

12. Selvbetjent butikk har betydelig lavere risiko for at en overstadig beruset person skal få 
handlet alkohol enn i en tradisjonell butikk 

13. Det er også mye mindre risiko for tyveri, vi vet hvem kunden er og kan enkelt dokumentere 
en anmeldelse 

14. Har en overstadig beruset person besøkt eller forsøkt å besøke butikken, så kan systemet 
automatisk nekte han adgang neste gang, eller begrense adgang f.eks. ved at han må 
gjennom en enkel kontroll før han får lov til å komme inn i butikken     

 

Utover det så ønsker vi å belyse noen sentrale elementer i alkoholsagsprosessen i tradisjonell 
dagligvarebutikk sammenlignet med ny prosess: 

# Utfordringer dagens prosess Ny prosess 
a) Det er vanskelig å fastslå alder. 

Kassapersonalet sjekker ikke legitimasjon 
eller regner ut feil dato ved fremvist 
legitimasjon. 

 Systemene kontrollerer automatisk alder, og man unngår 
regnefeil 

 100% kontroll på at personalet kontrollerer alder  
 

b) Det kan være vanskelig å vurdere om en 
person er åpenbart påvirket av rusmidler. 

 Systemene vil fange opp om en person er overstadig 
beruset 

 Det er et svært lite problem i Norge i dag med overstadig 
beruset personer i butikk, problemet er enda mindre i 
denne type butikk 



 Er man i tvil om en kunde er ruset så kan man enkelt 
sjekke kundens adferd visuelt tilbake i tid fra han nærmer 
seg butikk, i butikk, ølskap til kasse. Instruks er da å starte 
samtale for å avdekke tilstand. Er ikke det nok, så utføres 
fysiske tester remote som følges visuelt av den som har 
ansvar for butikken eks «gå på linje» 

c) Det kan være utfordrende å nekte salg i 
situasjoner med mye kø eller hvis det i en 
rolig periode ankommer en stor gruppe 
kunder. 

 Kunde skjønner at han blir stoppet av systemene, noe som 
har opplærende effekt og man unngår subjektivt skjønn 
hos en ansatt 

 Systemene gir bedre oversikt og kontroll enn det du får en 
fysisk butikk 

 Ansatte slipper å møte kunde fysisk i kassen 
 

d) Det kan være krevende å nekte en voksen, 
påvirket, kunde som står i kassakøen 
sammen med andre kunder. 

 Kunde skjønner at han blir stoppet av systemene, noe som 
har opplærende effekt og man unngår subjektivt skjønn 
hos en ansatt 

 Systemene gir bedre oversikt og kontroll enn det du får en 
fysisk butikk 

 Ansatte slipper å møte kunde fysisk i kassen 
e) Mangel på personell over 18 år, for 

eksempel i travle perioder 
 Det er bestandig personer over 18. Dette er enklere i 

selvbetjent butikk når man ikke trenger å være fysisk 
tilstede 

f) Holde oversikt over at salgstiden er 
utløpt 

 Skjer automatisk, ølskap låses automatisk ihh salgstidene  

g) Vanskelig å ha passende stedfortreder 
med bestått kunnskapsprøve 

 Systemene gjør at personer med kunnskapsprøven 
bestandig er bakvakt, og enkelt kan inn og kontrollere  

h) Tilkalle overordnet eller mer erfaren 
ansatt i situasjoner med tvil eller 
konflikt. 

 Gjøres enkelt og raskt via systemene 
 Redusert risiko for ansatte, slipper å møte personer fysisk 
 

i) Informere om stedets rutiner og policy 
på skilting og annet materiell. 

 Mer omfattende informasjon enn det du finner i en vanlig 
butikk 

 Kunde «signerer digitalt» når han går inn i butikken, på at 
han ikke er ruset 

j) Falsk legitimasjon  Dette dokumenteres og anmeldes på en langt bedre måte 
enn det som er mulig i vanlig butikk 

k) Opplæring i konflikthåndtering til alle 
ansatte som har kontakt med kunder 

 Enklere å håndtere konflikter når man slipper å møte 
kunden fysisk 

 

Jeg har full forståelse for at kommunen ønsker å ha trygghet for at lover og regler blir ivaretatt på en 
god måte i denne nasjonale piloten gjennom Merkur-programmet, og vi skal gjøre alt vi kan for å 
opplyse om det der hvor kommunen har spørsmål. Jeg har selv 5 år fra dagligvare og salg av alkohol, 
og ser at teknologiene og prosessene som det er lagt opp til i denne piloten vil gi bedre kontroll enn 
det som er mulig å få til i en fysisk betjent butikk. Denne butikken er i høyeste grad betjent, men da 
på nye måter ved hjelp av teknologi. Teknologien prøvd ut i over 2 år på over 50.000 kunder på annet 
sted i Norge, og kan vise til gode erfaringer og kontroll på dette område.  
 
Håper på en positiv og snarlig behandling.   

 

Vennlig hilsen 

 
Lise 
Svatsum Samvirkelag SA 


