
Åfjord kommune
Sektorsjef Helse/sosial

Postadresse Øvre Årnes 7 Telefaks 72532301

   7170 Åfjord E-post postmottak@afjord.kommune.no

Besøksadresse Åfjord rådhus Internett www.afjord.kommune.no

Telefon 72532317                                  Bankgiro

Vår ref. Dato
4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE

Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang i formannskapet 07.06.2012, ny revisjon 
2016

Bestemmelsene i disse retningslinjene bygger på bestemmelsene i Lov om omsetning av 
alkoholdig drikk m v ( Alkoholloven) og påfølgende forskrifter.

Bevillingsperioden, (§ 1-6 Alkoholloven)
Kommunal bevilling til salg/skjenking av alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år av gangen 
med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men 
gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at 
nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller 
fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved 
fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved 
behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller 
fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 
3-2 og 4-3. Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter 
kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder 
vurdert bevillingspolitikken.»

Kommunen har ikke vedtatt tak for antall bevillinger.

Rusmiddelpolitiske mål for bevillingspolitikken:

 «Forebygge at rusproblemer oppstår
 Ha en god, helhetlig og samordnet innsats på rusfeltet
 Ha oversikt over russituasjonen i kommunen
 Utsette debutalderen for ungdom
 Styrke det holdningsskapende arbeidet gjennom opplysning og informasjon

Målene krever innsats i all kommunal virksomhet, men også i tett samarbeid med næringslivet. 
Bevillingspolitikken er også viktig for å sikre at alkoholbruk skjer innenfor trygge rammer. 
Kommunens retningslinjer for salgs og skjenkebevilling blir retningsgivende i dette samarbeidet.

Søknaden og krav til søker
Søknadsskjema fås i servicetorget eller man kan søke elektronisk via skjema på kommunens 
hjemmeside.  Før søknaden behandles politisk innhentes uttalelse fra politiet. Dette for å sjekke 
om søker fyller kravene til vandel i hht bestemmelsene i loven §1-7b
”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist 
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har 
sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte/avgifts- og regnskapslovgivningen. 
Forhold som er eldre enn 10 år kan ikke tas hensyn til.”



For hver bevilling skal godkjennes en styrer med stedfortreder.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 
forskriftene til loven. Kunnskapsprøve kan avlegges i servicetorget og koster kr 400,- pr. prøve.
Åfjord kommune har som vilkår for bevilling at styrer og stedfortreder har obligatorisk plikt til å 
delta på opplæring i Ansvarlig Vertskap. Åfjord kommune har ansvar for å arrangere minimum 
et slikt kurs lokalt i hver bevillingsperiode, hvert 4. år.

Forskrift av 8 juni 2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 8-1 setter krav om at 
innehavere av salgs- og skjenkebevillinger skal føre intern-kontroll med at virksomheten drives i 
henhold til bevilling, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av loven.
Det kreves framlagt internkontroll for bevillingen innen 01.06.2016 dersom bevillingen ikke skal 
opphøre.

Bevillinger som gjelder salgs- og skjenkesteder behandles/avgjøres av formannskapet.

Ambulerende bevillinger for enkeltanledninger og sluttet lag avgjøres av rådmannen og koster 
p.t. kr 300,- for hvert arrangement.  

Salgstid/skjenketid

Salgs- og skjenketider er holdt innenfor lovens rammer for maksimaltid.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 
0200 og 1300.  Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 0200 og 0600.
(§ 4-4)

Skjenketid innenfor vedtatte tidsrammer kan fastsettes individuelt i forhold til søknad fra den 
enkelte.

Bevillingen må knyttes til et driftskonsept som restaurant, kafe eller pub, og ha godkjent 
sanitærforhold. Konseptbeskrivelse skal komme fram i søknaden og beskrives i 
bevillingsvedtaket. Når skjenkestedet skifter karakter, f. eks fra restaurant til pub må det søkes 
ny bevilling. 

§ 4-3 vilkår knyttet til bevilling: 
det kan i enkelte tilfeller settes vilkår om aldergrense til skjenkestedet

Salg av drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 0800 til kl. 2000.
Salg er forbudt etter kl. 1800 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kr. Himmel-
fartsdag.  

Ambulerende skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling skal den benyttes når det selges eller skjenkes alkoholholdig 
drikk på fester/ arrangementer i lokaler eller arealer/ friluftsområder som ellers allment 
tilgjengelig. Kart over eller beskrivelse av friluftsområdet skal være beskrevet i søknaden.
Unntak er private arrangement med alkoholservering der en leier/ låner lokaler som alternativ til 
eget hjem. Jfr. §8-9

Kontrolltiltak
Formannskapet er kommunens kontrollutvalg.
Åfjord kommune kan gjøre avtale med privat selskap som foretar kontroller ved hvert skjenke-
/utsalgssted. Det er avtalt kontroller pr. bevilling pr. år og når disse skal foretas.



Ved ”spesielle arrangement” eller mistanke om uregelmessigheter avtales ekstra kontroller i 
forhold til det som tidligere er avtalt.
Ved kontroll skal den som er ansvarlig for salg eller skjenking kvittere for at kontroll er foretatt.
Dette skjer på fastlagt skjema kontrollør framviser når kontrollør gjør seg til kjenne.

Reaksjonsformer ved overtredelse
Overtredelse av bestemmelsene i gjeldende lov og forskrift straffes ihht Alkohollovens 
bestemmelser i §1-8 om inndragning av bevilling. I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 
beskriver nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger, saksbehandlingsregler og 
standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. 

Ved melding om overtredelser av bestemmelsene skal rådmannen innen 14 dager ta kontakt 
med bevillingsinnehaver med informasjon om hva overtredelsen gjelder og be om uttalelse/ 
eventuelt innkalle til et møte før sanksjonsreaksjon blir gitt.

Ved vurdering av sanksjonsreaksjon skal det legges vekt på type overtredelse, overtredelsens 
grovhet, om bevillingsinnehaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette 
opp forholdet. Som eks. skjenking av mindreårige betegnes som graverende overtredelse og er 
mer alvorlig jo yngre den mindreårige er. Bestemmelsene i kap. 10 i Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. legges til grunn for kommunens saksbehandling og reaksjoner ved 
overtredelser. Det innføres prikkbelastning for overtredelser av lovens bestemmelser.

Prikkbelastningen er omtalt i § 10-3 og er satt i system med 8 prikker, 4 prikker, 2 prikker eller 1 
prikk ut fra alvorlighetsgrad.

8 prikker:

 salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet 
ledd

 brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i forskriften

 brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7

 hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

4 prikker:

 salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne
forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av 
rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften.

 brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 
4-4

 skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 
1-5 første ledd

 brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. 
alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

2 prikker:

 det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 
bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater 
stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften

 mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i 
denne forskriften

 manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne 
forskriften

 manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne 
forskriften



 brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c

 gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd

 gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.

1 prikk:

 brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften

 brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i denne forskriften

 konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i denne forskriften

 gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i denne forskriften

 brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne
forskriften

 brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3

 brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i denne forskriften

 andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 
alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal   
bevillingen inndras for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere 
enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre 
prikker for en overtredelse. 

Foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en 
overtredelse. Ved svært skjerpende omstendigheter, kan også lengden på inndragningen økes 
utover det som følger av § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden. 

Dette kreves særskilt begrunnelse i vedtaket.

Kommunen sender ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 

Det skal fattes enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med 
vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakets dato.

Reaksjonsform ifm overtredelse ved ambulerende skjenkebevilling skal behandles på samme 
måte. Evt. sanksjoner vil gjøres gjeldende ved neste søknad om ambulerende skjenkebevilling.

Kommunens vedtak om inndragning av bevilling er enkeltvedtak og kan påklages til 
fylkesmannen.

Delegering
Åfjord kommunestyre har i henhold til alkohollovens bestemmelse § 1-12 delegert til 
formannskapet:

 Tildeling av salgs- og skjenkebevilling  
 Tiden for salg og skjenking  
 Inndragning av salg- og skjenkebevilling.



I henhold til samme bestemmelse og kommunelovens bestemmelse §23.4 er følgende delegert 
til rådmannen:

 Godkjenning av styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger
 Innvilge ambulerende skjenkebevilling, herunder godkjenne skjenkested og 

ansvarshavende
 Tillate bruk av enkeltbevilling til spesielle arrangementer
 Innvilge utvidelse av skjenkelokaler eller bruk av bevillingen utenfor skjenkestedet ved 

enkelte anledninger
 Kunne gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid, og dermed også åpningstid innenfor 

lovens bestemmelser.

Retningslinjene blir gjeldende fra 01.06.2016


