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1. GENERELT
1.1 Definisjoner
Alkoholholdig drikk gruppe 1:
Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 2:
Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3:
Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.
Salg:
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
uten for salgsstedet.
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.
Ambulerende bevilling til sluttet selskap:
Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet
krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokal, f.eks. til bryllup,
konfirmasjon, jubileum osv., jfr. merknader til alkoholloven § 4-5. Kretsen av personer må
ikke være åpen for utenforstående, og deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den
eller de som inviterer til selskapet. Det er tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner
skriver seg på en liste eller kjøper billetter, eller at antall gjester er begrenset.
Bevilling til enkeltanledning:
Alle arrangementer som ikke oppfyller vilkår for ambulerende bevilling, men bevillingen må
knyttes opp mot en bestemt begivenhet, som f.eks. konserter, festivaler, offentlige fester,
enkle pub-arrangementer, idretts- og øvrige kulturarrangmenter, jfr. alkoholloven § 1-6
annet ledd.

1.2 Myndighet/kompetanse.
1.2.1

Kommunestyret

Kommunestyret behandler:
Alkoholpolitisk handlingsplan
Alkoholpolitisk bevillingsreglement
Fastsettelse av bevillingsgebyr
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1.2.2

Formannskapet

Formannskapet behandler:
Prinsipielle søknader om tildeling eller fornying av salgs- og skjenkebevillinger.
Klager på rådmannens delegerte vedtak (første klageinstans).

1.2.3

Rådmannen

Rådmannen behandler:
Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for en bestemt del
av året, jfr. alkohollovens § 1-6.
Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår.
Godkjenning av styrer og stedfortreder.
Tildeling av ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5.
Salgs- og skjenkebevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1.6 for en periode på inntil
7 dager, som ikke er av prinsipiell betydning.
Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 4. ledd.
Utvidelse av bevillingen for en enkelt anledning til også å gjelde utenfor skjenkestedet eller i
andre lokaler, jfr. alkoholloven § 4-2-6.
Tildeling av prikker ved overtredelse av alkoholloven, jfr. forskriftens § 10.
Inndragning av bevilling, som følge av prikkbelastning, jfr. forskriften § 10.
Andre forhold innfor alkohollovens bestemmelser som ikke er av prinsipiell betydning.

1.3 Bevillingsperioden for Gausdal kommune.
Bevillingsperioden for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal være 4 år, gjeldende fra og
med 1. oktober 2016 til og med 30. september 2020.

1.4 Salgs- og skjenkebevillinger som kan innvilges.
1.4.1. Faste salgs- og skjenkebevillinger:
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. Alkoholloven §
1-6 første ledd.
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Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt over og til skjenking av
alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av
året eller for en enkelt anledning, jfr. § 1-6 annet ledd.
Bevillinger gitt inntil 1 år før opphørsdato kreves ikke behandlet på nytt, men videreføres for
4 nye år.

1.4.2. Salgsbevilling for Vinmonopolutsalg.
Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare
foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling.

1.4.3. Ambulerende skjenkebevilling.
Ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges til
sluttede selskaper ved leilighetsvis bruk på steder som ikke har fast skjenkebevilling, eller
som kun har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, jfr. alkoholloven
§ 4-5.

1.4.4. Skjenkebevilling for enkeltanledning.
Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for enkeltanledninger
og enkeltarrangementer som ikke omfattes av en fast bevilling, som strekker seg over
perioder på inntil 7 dager sammenhengende.
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2. FAST SALGSBEVILLING.
2.1 Generelle vilkår for innvilgelse av kommunal salgsbevilling.
Matvareforretninger som har et assortert vareutvalg som tilsvarer en dagligvareforretning kan
innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.
Vinmonopolutsalg kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.
Bryggerier og mikrobryggerier kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra
egen produksjon. For bryggerier og mikrobryggerier forutsettes at det foreligger
tilvirkningsbevilling, jfr. Alkohollovens § 6-1, og at salgsbevilling og evt. skjenkebevilling ikke skal
utøve i samme lokale. Salgssted skal være fysisk adskilt fra et evt. skjenkested.
Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrenser, legitimasjonsplikt og salgstider, samt
plassering av varer slik at alkoholfri og alkoholholdig drikk ikke kan forveksles.

2.1.1. Spesielle bestemmelser for AS Vinmonopolet.
For AS Vinmonopolet gjelder spesielle regler, jfr. Alkoholloven §§ 1-7b, 1-7c, 1-9, samt kapittel 3
og 7.

2.2 Krav til Internkontroll.
Internkontrollsystem tilpasset salgsstedet skal etableres og brukes for å sikre overholdelse av
alkohollovens bestemmelser, samt en forsvarlig utøvelse av bevillingen. Bevillingsmyndigheten
skal kontrollere at det enkelte salgssted har et tilfredsstillende internkontrollsystem som bl.a.
skal inneholde
-

-

Kopi av bevillingsvedtak
Oversikt over hvem som innehar funksjon som styrer og stedfortreder for salgsbevillingen,
kontaktinformasjon for disse, samt dokumentasjon for begge på bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven – salg.
Oversikt over aktuelle bestemmelser i alkoholloven med forskrift.
Dokumentasjon på opplæring av styrer, stedfortreder og øvrige ansatte 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.
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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.

-
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FAST SKJENKEBEVILLING.

3.1 Alkoholgrupper
Gausdal kommune kan innvilge skjenkebevilling for følgende grupper:
-

Alkoholholdig drikk gruppe 1
Alkoholholdig drikk gruppe 2
Alkoholholdig drikk gruppe 3

Det kan innvilges skjenkebevilling for kun gruppe 1, for gruppe 1 og 2, eller alternativt for alle
alkoholgrupper.

3.2 Vilkår for innvilgelse av kommunal skjenkebevilling.
Gausdal kommune kan innvilge skjenkebevilling for hvert enkelt skjenkested ut fra en
helhetsvurdering av driftskonsept, beliggenhet, skjenkestedets størrelse og innredning,
målgruppe, samt uttalelser fra andre offentlige myndigheter. I hht. alkoholloven § 1-7a, kan det
videre legges vekt på om bevillingssøker eller andre personer med vesentlig innflytelse på
virksomheten er egnet til å ha bevilling.
3.2.1
-

-

Driftskonseptet.
Det skal foreligge beskrivelse av driftskonseptet i søknaden om skjenkebevilling.
Stedets driftskonsept skal fremgå av bevillingsvedtaket
Driftskonseptet det er innvilget skjenkebevilling for skal ikke endres i bevillingsperioden.
Bevillingsmyndigheten skal kontrollere at så ikke skjer.
Bevilling gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jfr. Alkoholloven §
4-2. Ved vesentlige endringer i driftskonseptet kreves ny søknad om skjenkebevilling.
Endring av lokaler kan videre medføre krav om ny søknad.
For at skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det krav om at servering/skjenking er
stedets primære formål.
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-

3.2.2

Skjenkebevilling kan ikke innvilges i lokaler der det foregår annen type
forretningsvirksomhet.
Det kan stilles krav om aldersgrense 20 år hvis driftskonseptet er av slik art at dette er
aktuelt.
Det kan stilles krav om ordensvakt/dørvakt, eller at det benyttes ordensvakter godkjent
av politiet hvis driftskonseptet er av slik art at dette er aktuelt.

Krav til internkontroll.

Internkontrollsystem tilpasset skjenkestedet skal etableres og brukes for å sikre overholdelse av
alkohollovens bestemmelser, samt en forsvarlig utøvelse av bevillingen. Bevillingsmyndigheten
skal kontrollere at det enkelte salgssted har et tilfredsstillende internkontrollsystem som bl.a.
skal inneholde
-

Kopi av bevillingsvedtak
Oversikt over hvem som innehar funksjon som styrer og stedfortreder for salgsbevillingen,
kontaktinformasjon for disse, samt dokumentasjon for begge på bestått kunnskapsprøve i
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 skjenkestedet ved oppstart.
-

Dokumentasjon på evt. avvik, retting av avvik, samt forebyggende arbeid

Skal foreligge på skjenkestedet etter oppstart.

3.2.3
-

-

3.2.4
-

Vilkår ved tildeling av skjenkebevilling for uteservering.
Utendørs skjenking av alkohol tillates der det skjer i naturlig tilknytning til et fast
skjenkested. Det skal foretas en helhetsvurdering der trafikk- og ordensmessige hensyn
vurderes i forhold til næringsmessige hensyn.
Utearealet skal være tydelig avgrenset
Det kan innvilges alminnelig skjenkebevilling utendørs for alkoholholdig drikk gruppe1, 2
og 3.
Utforming av uteservering skal skje etter gjeldende retningslinjer samt etter estetiske og
trafikale hensyn.

Andre vilkår ved tildeling av skjenkebevilling.
Det gis ikke skjenkebevilling til steder der ungdom under 18 år er en vesentlig del av
målgruppen.
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-

-

Det skal tas ordensmessige og trafikale hensyn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Det skal legges vekt på hensyn som kan vanskeliggjøre effektiv kontroll, både for
bevillingshaver og bevillingsmyndigheten, herunder skjenkestedets størrelse, utforming
og innredning.
Det kan settes vilkår om bruk av godkjente ordensvakter etter anbefaling fra politiet.
Det forutsettes at serveringsstedet er godkjent av andre offentlige myndigheter.

3.3 Skjenketider.
3.3.1 Skjenketid for de ulike alkoholgrupper.
Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested, ut fra en helhetsvurdering
av driftskonseptet og innkomne uttalelser.
-

Alkoholholdig drikk gruppe 1 mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 2 mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 mellom kl. 13.00 og kl. 02.00

3.3.2 Skjenketid for utendørs servering
Skjenketid for utendørs servering følger i utgangspunktet skjenketiden inne, men vurderes for
hvert enkelt skjenkested ut fra beliggenhet og etter innkomne uttalelser fra bl.a. politiet.

3.3.3 Skjenketid for overnattingssteder.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester
utenfor de definerte skjenkearealer f.eks. på rommene eller i resepsjonen. Det må imidlertid
påses at alkoholholdig drikk ikke nytes av personer som ikke oppfyller alderskravene ihht.
Alkoholloven § 1-5.

3.3.4 Generelle vilkår.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.

9

4. SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING.
4.1 Ambulerende skjenkebevilling.
Definisjon av «sluttet selskap», se pkt. 1.1.
Ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges til sluttede
selskaper ved leilighetsvis bruk på steder som ikke har fast skjenkebevilling eller som utvidet
bevilling til skjenkesteder som kun har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og
2.
Det skal utpekes en styrer for bevillingen. Det er derimot ikke krav om at disse skal ha bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven og det er ikke krav om at det skal innhentes uttalelser fra politiet
og sosialtjenesten før bevilling gis. Videre kreves ikke internkontroll ihht. alkohollovens forskrift
kapittel 8, men det forutsettes likevel at styrer for bevillingen har betryggende kontroll samt at
alkohollovens bestemmelser overholdes.

4.1.1

Søknadsfrist.

Søknad skal være levert senest 2 uker før arrangementet skal gjennomføres, for å sikre
tilstrekkelig med tid til å ivareta forsvarlig saksbehandling.

4.1.2

Gebyr.

Se pkt. 6 in bevillingsreglementet.

4.1.3

Skjenketid.

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement ut fra en helhetsvurdering
-

Alkoholholdig drikk gruppe 1 mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 2 mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 mellom kl. 13.00 og kl. 03.00

4.2 Salgsbevilling for en enkelt anledning.
Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for enkeltarrangementer som
ikke omfattes av en fast bevilling, som strekker seg over perioder på inntil 7 dager, etter en
helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe samt på forhånd
fastsatt program.
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Det skal innhentes uttalelser fra politi og sosialtjenesten, samt fra andre offentlige myndigheter ut
fra arrangementets art, størrelse og risikoforhold.

4.2.1

Søknadsfrist.

Søknad skal være levert senest 3 uker før arrangementet skal gjennomføres , for å sikre
tilstrekkelig med tid til å ivareta forsvarlig saksbehandling.
.
4.2.2

Gebyr.

Se pkt. 6 i bevillingsreglementet

4.2.3

Salgstid.

Salgstid vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, målgruppe samt på
forhånd fastsatt program.
Ut fra en helhetsvurdering kan det innvilges følgende salgstider for hvert enkelt arrangement:
-

4.2.4

hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00
dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag,
mellom kl. 0800 og kl. 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager samt 1. og
17. mai.

Vilkår for innvilgelse.
- Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til
på forhånd definert begivenhet.
- Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med
utøvelsen av bevillingen.
- Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen.
- For enkeltanledninger med varighet utover 1 dag skal styrer for bevillingen ha bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven.
- Ut fra arrangementets art eller målgruppe kan bevillingsmyndigheten stille krav om
bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder også for arrangementer
som ikke har varighet ut over 1 dag.
- Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og
brannvesen.
- Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes
godkjente ordensvakter.
- Det må påses at alkoholholdig drikk ikke nytes på stedet.
- Internkontroll ihht. Alkoholloven, jfr. Alkohollovens forskrift kapittel 8, herunder
redegjørelse i forhold til opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper, øvrige
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ansatte, samt evt. frivillig personell. Redegjørelse av vakthold og opplæring av
vaktmannskaper i forhold til ro, orden, trafikk og brann.

4.3 Skjenkebevilling for enkelt anledning.
Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for enkeltarrangementer
som ikke omfattes av en fast bevilling, og som strekker seg over perioder på inntil 7 dager, etter
en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt på forhånd
fastsatt program.
Det skal innhentes uttalelse fra politi og sosialtjenesten, og ved større arrangementer også fra
brannvesenet.

4.3.1 Søknadsfrist.
Søknad skal være levert senest 3 uker før arrangementet skal gjennomføres, for å sikre tilstrekkelig
med tid til å ivareta forsvarlig saksbehandling.

4.3.2 Gebyrer.
Se pkt. 6 i bevillingsreglementet

4.3.3

Skjenketid.

Skjenketiden vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, målgruppe, uttalelser fra politi,
samt på forhånd fastsatt program.
Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkeltarrangement ut fra en helhetsvurdering:
-

4.3.4

Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 02.00
Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 02.00

Vilkår for innvilgelse.
-

Skjenking av alkoholholdig drikk skal kunne knyttes opp mot forhåndsdefinert
begivenhet
Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med
utøvelsen av bevillingen.
Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen
Ut fra arrangementets art, størrelse og målgruppe, kan bevillingsmyndigheten stille
krav om kunnskapsprøve for styrer og evt. stedfortreder.
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-

Det skal i søknaden redegjøres for målgruppen for arrangementet.
Ved behov skal tegning/kartskisse, samt redegjørelse for avgrensning av
skjenkeområdet vedlegges søknaden.
Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og
brannvesen, skal vedlegges søknaden.
Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes
godkjente ordensvakter.
Det stilles krav om internkontroll tilpasset arrangementets art og omfang.
For større arrangementer kreves blant annet:
 Redegjørelse ift. opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper
og øvrig personell, ihht. alkohollovens bestemmelser
 Redegjørelse av vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. ro,
orden, trafikk og brann.
 Personell som arbeider under arrangementet skal ha tilgang til navn
og kontaktinformasjon for styrer og stedfortreder, samt oversikt over
aktuelle bestemmelser i alkoholloven.

4.4 Tildeling av skjenkebevilling i tilknytning til idrettsanlegg.
Følgende vilkår gjelder spesielt for tildeling av salgs- eller skjenkebevilling i tilknytning til
innendørs og utendørs idrettsanlegg:
-

-

-

-

Det kan innvilges skjenkebevilling for en enkelt anledning etter en helhetsvurdering av
arrangementets art, beliggenhet, uttalelser målgruppe og på forhånd fastsatt program.
Det skal ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangementer. For
serveringssteder lokalisert inne i et idrettsanlegg, er det ikke tillatt å skjenke alkohol fra
tre timer før-, under-, og frem til en time etter idrettsarrangement. Det kan gjøres
unntak fra forbudet i forbindelse med større nasjonale og internasjonale arrangementer.
Skjenketid for ambulerende bevilling og skjenkebevilling for enkeltanledning vurderes ut
fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, målgruppe, samt på forhånd
fastsatt program. Se for øvrig skjenketid for ambulerende skjenkebevilling, pkt. 4.1.3,
samt skjenketid for enkeltanledning, punkt 4.3.3
Det forutsettes tydelig fysisk avgrensning av skjenkearealer, eksempelvis ved bruk av
tilfredsstillende inngjerding, lavvo eller telt. Søknaden skal inneholde redegjørelse for
avgrensninger, herunder tegning/kartskisse.
Det kan stilles krav til vakthold, herunder krav til antall vakter og bruk av godkjente
ordensvakter.
For øvrig vises til generelle vilkår knyttet til enkeltanledninger, punkt 4.3.
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4.5 Tildeling av skjenkebevilling i flerbruksanlegg
Der et idrettsanlegg fungerer som flerbruksanlegg, herunder Gausdal arena, kan det utfra en
helhetsvurdering av arrangementets art, målgruppe, uttalelser, samt på forhånd fastsatt
program gis skjenkebevilling for en enkelt anledning under følgende vilkår:
-

Det innvilges ikke skjenkebevilling til arrangement der målgruppen er ungdom under 18
år. Redegjørelse knyttet til målgruppe skal vedlegges søknaden.
Søknader om skjenkebevilling i Gausdal arena skal spesielt ses i sammenheng med
eventuelle aktiviteter for barn og unge på samme tidspunkt.
Skjenketid vurderes utfra arrangementets art, beliggenhet, målgruppe, uttalelser fra
politi, samt et på forhånd fastsatt program.
Kartskisse, samt redegjørelse for avgrensing av skjenkeområder skal vedlegges søknaden.
Det kan stilles krav til vakthold. Videre kan stilles krav til antall vakter og bruk av
godkjente ordensvakter.
Det forutsettes tydelig fysisk avgrensing av skjenkearealet.
For øvrig vises til generelle vilkår knyttet til enkeltanledninger, punkt 4.3.

5. KUNNSKAPSPRØVE.
Før styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger kan godkjennes av
bevillingsmyndigheten, må det foreligge dokumentasjon på at disse har bestått kunnskapsprøve
for alkoholloven, hhv. for salg eller skjenking, jfr. Alkohollovens § 1-7c. Prøvetaker må opplyse
om de skal avlegge kunnskapsprøve for salg eller skjenking.
-

-

Kunnskapsprøver for salg og skjenking avholdes ved Gausdal kommune, Servicetorget,
etter avtale.
Prøver avholdes så snart som mulig og senest innen to uker etter at det er mottatt
melding om at prøve ønskes avlagt.
Prøvetakeren har kun anledning til å bruke ordbøker som hjelpemiddel, f.eks. engelsknorsk/norsk-engelsk ordbok. Fremmedspråklige kan få forlenget prøvetiden med 30
minutter. Bruk av tolk tillates ikke.
Prøvetakere med dokumenterte lese- og skrivevansker kan etter søknad få anledning til å
avlegge muntlig prøve.
Før prøven avlegges må prøvetakere fremvise legitimasjon og dokumentere at
prøvegebyr er innbetalt.
Kommunes servicetorg utsteder dokumentasjon ved bestått prøve. Denne sendes
prøvetakere pr. post innen to uker etter at prøve er bestått.
Det betales gebyr for prøvetaking i henhold til enhver tids gjeldende gebyrsats fastsatt i
sentrale forskrifter.
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6. GEBYRER.
6.1 Gebyr for faste salgs- og skjenkebevillinger.
Årlig gebyr for innehavere av faste salgs- og skjenkebevillinger fastsettes etter forventet omsatt
mengde alkoholdig drikk per liter, etter satser fastsatt i sentral forskrift. Det er fastsatt
minimums satser pr. år for henholdsvis skjenking og salg. Satsene justeres etter til enhver tid
gjeldende forskrift.
Innehavere av faste salgs- og skjenkebevillinger skal på oppfordring sende inn attesterte
oppgaver over omsatt mengde alkoholholdig drikk for foregående år, samt forventet omsetning
for inneværende år. Frist for innsending settes til 1. mars. Manglende innsendelse av
omsetningsoppgaver eller betaling av gebyr kan medføre inndragning av bevillingen inntil
omsetningsoppgaver er mottatt eller utskrevet gebyr er innbetalt.

6.2 Gebyr for bevilling for en periode av året.
Gebyr som gjelder for en periode av året, utover 7 dager, fastsettes etter forventet omsatt
mengde alkoholholdig drikk pr. liter, etter satser fastsatt i sentral forskrift.
Innehavere av slik bevilling skal på oppfordring sende inn attesterte oppgaver over omsatt
mengde alkoholholdig drikk for eventuell foregående periode, samt forventet omsetning for
inneværende periode. Manglende innsendelse av omsetningsoppgaver eller betaling av gebyr
kan medføre inndragning av bevillingen inntil omsetningsoppgaver er mottatt eller utskrevet
gebyr er innbetalt.

6.3 Gebyr for ambulerende skjenkebevillinger.
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling betales etter den til enhver tid gjeldende gebyrsats som
kommunestyret fastsetter. Gebyret justeres hvert år, etter prisstigning, i forbindelse med
justering av øvrige kommunale gebyrer.

6.4 Gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledninger.
Gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning betales etter til enhver tid gjeldende gebyrsats
som kommunestyret fastsetter. Gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning deles inn i to
grupper:
-

Skjenkebevilling for enkeltanledning med varighet 1-2 dager
Skjenkebevilling for enkeltanledning med varighet 3-7 dager

Gebyret justeres hvert år, etter prisstigning, i forbindelse med justering av øvrige kommunale
gebyrer.
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7. KOMMUNENS ANSVAR OG MYNDIGHET
7.1 Kommunens veiledningsplikt.
Kommunen skal gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder slik at
omsetning av alkoholholdig drikk kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at
alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas, jfr. Alkohollovens forskrift §9-2.
Videre har kommunen en generell veiledningsplikt ihht. forvaltningslovens bestemmelser.

7.2 Kommunens kontrollmyndighet.
Ihht. alkohollovens § 1-9, jfr. Alkohollovens forskrift § 9-1, har kommunen ansvar for kontroll
med utøvelsen av kommunal skjenkebevilling, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig
bevilling etter alkoholloven§ 5-3 første ledd. Videre har kommunen ansvar for kontroll med
føring av internkontroll ihht. alkohollovens forskrift kapittel 8.
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- eller skjenkesteders lokaler og
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra
bevillingshaver, jfr. Alkohollovens § 1-9 tredje ledd. Bevillingshaver plikter i tillegg, uten
erstatning eller vederlag, å utlevere nødvendige vareprøver til bevillingsmyndigheten.
Kommunale skjenkebevillinger gjelder for en bestemt type virksomhet, jfr. Alkoholloven § 4-2
fjerde ledd. Ihht. merknader til alkoholloven § 4-2, må bevillingen knyttes til et driftskonsept.
Kommunen skal kontrollere at skjenkesteders driftskonsept ikke endres i bevillingsperioden.
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-, avgift- og regnskapslovgivningen, jfr.
Alkoholloven § 1-7b. Ihht. merknader til §§ 1-7b og 1-8 , skal bevillingshaver til enhver tid
oppfylle vandelskravet. Bevillingsmyndigheten har ansvar for å føre kontroll med at
vandelskravet er oppfylt mens stedet er i drift, jfr. Merknader til alkoholloven § 1-8.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten, jfr. Alkoholloven § 1-7c. Som styrer kan bare utpekes den som har
styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av
bevillingen. I styres fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke
om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder dersom vedkommende slutter.
Bevilllingsmyndigheten skal ved salgs- og skjenkekontroll kontrollere at styrer og stedfortreder
stemmer overens med de personer som er oppgitt i bevillingsvedtaket. Ved søknad om
godkjenning av ny styrer eller stedfortreder, skal bevillingsmyndigheten vurdere om
vedkommende i realiteten anses å skulle fungere som styrer eller stedfortreder ut fra
vedkommendess stilling i bedriften samt opplysninger om oppgaver, ansvarsområder og
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arbeidstid ved stedet. Videre skal vurderes om vedkommende oppfyller lovens vandelskrav.

Bevillingsmyndigheten kan kreve opplysninger og redegjørelser fra bevillingshaver for å vurdere
om bestemmelser i alkohollov med forskrifter er oppfylt. Videre kan kreves gjennomgang av
internkontroll. Møter med bevillingssøkere og bevillingshavere, samt befaringer gjennomføres
ved behov.

7.3 Salgs- og skjenkekontroll.
Gausdal kommune har engasjert en profesjonell leverandør av kontrolltjenester til å utføre
ordinær salgs- og skjenkekontroll.
Kontrollvirksomhet skal skje i hht. bestemmelser i alkohollov med forskrifter, samt utføres ihht.
kontrakt med Trygg24, undertegnet 06.01.16.
Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketider, aldersgrensebestemmelser og at det ikke
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Skjenkestedet skal også
påse at gjester som er åpenbart påvirket og blir vist bort fra stedet blir forsvarlig tatt hånd om.
Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes
hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold, jfr. alkohollovens forskrift §9-4.
Ved skjenkekontroll skal kontrolløren forespørre ansvarshavende om hvem som er styrer og
stedfortreder. På anmodning fra kontrollør har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg,
jfr. alkoholloven § 1-7c.
Salgs- og skjenkekontroll kan skje åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren
alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet,
jfr. alkohollovens forskrift § 9-5.
Salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres
minst en gang årlig. Det skal videre utføres minst tre ganger så mange kontroller som kommunen
har salgs- og skjenkesteder, jfr. alkohollovens forskrift § 9-7.
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8 OVERTREDELSER.
8.1 Generelle bestemmelser.
Som et generelt krav skal bevillingen utøves slik at alkohollov med forskrifter, annen lovgivning som
har sammenheng med alkohollovens formål, samt bevillingsvedtaket, til enhver tid er oppfylt og for
øvrig på en forsvarlig måte, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, samt alkohollovens forskrift § 2-2.
Gausdal kommune innfører fra 010116 nye regler om inndragning, såkalt prikktildelingssystem
v/overtredelser, jfr. forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk
§ 10. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og forskriften gjelder overtredelser begått fra og med
denne dato.
Fra forskriftens § 10-1: Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10-§10-6 gjelder der
kontroll i hht. kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter avdekker at
innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven,
bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har
sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følge av vilkår i bevillingsvedtaket.
Fra forskriften § 10-2: Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et
bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt
brudd. Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal
rådmannen inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir
tildelt flere enn 12 prikker skal rådmannen øke lengden på inndragningen tilsvarende. Ved beregning
av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.
Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i i løpet av perioden jf. Alkoholloven §
1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jfr. alkoholloven § 1-10
første ledd.

8.2 Klassifisering av overtredelser, jfr. forskriften § 10-3
Listen er ikke uttømmende, da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt
overtredelse av regler i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, kan gi
grunnlag for inndragning.
Overtredelser blir nå klassifisert etter prikktildelingssystem.
8.2.1. 1 prikk
-

brudd på kravet om alkoholfri alternativer, jfr. forskriften 4-6
brudd på regler om skjenkemengde, jfr. forskriften 4-5
konsum av medbrakt alkoholholdig drikke, jfr. forskriften 4-4
gjester medtar alkohol ut av lokalet, jfr. forskriften 4-4
brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikke (salg), jfr. forskriften 3-3
brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jfr. forskriften 3-2 og 4-3
brudd på reklameforbudet, jfr. alkoholloven 9-2 og forskriften kap. 14.
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8.2.2. 2 prikker
-

det gis adgang til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller åpenbart påvirket får
oppholde seg i lokalet, jfr. forskriften 4-1
mangler ved bevillingshavers internkontroll, jfr. alkoholloven § 1-9 og forskriften kap. 8.
manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jfr. forskriften kap. 6
manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jfr. forskriften kap. 6
brudd på krav om styrer for stedfortreder, jfr. alkoholloven § 1-7c
gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jfr. alkoholloven § 1-8
gjentatt diskriminering av grunner nevnt i straffeloven § 349a og alkoholloven § 1-8.

8.2.3. 4 prikker
-

salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jfr. forskriften 3-1
skjenking til person som er eller antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jfr. forskriften 4-2
manglende overholdelse av salgs- eller skjenketider, jfr. alkoholloven §§ 3-7 og 4-4., samt
gjeldende retningslinjer for salg og skjenking for perioden 2012 – 2016.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person under 20 år, jfr. alkoholloven § 1-5
Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jfr.
alkoholloven § 1-5.

8.2.4. 8 prikker
-

Salg, utlevering eller skjenking til personer under 18 år, jfr. alkoholloven § 1-5
brudd på bistandsplikten/hjelpeplikten, jfr. forskriften 4-1
brudd på kravet om forsvarlig drift, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7.
Hindring av kommunal kontrollør, jfr. alkoholloven § 1-9

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele
færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan bevillingsmyndigheten tildele flere
prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Bevillingsmyndigheten kan ved svært
skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de
alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.
Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i
vedtaket.
Forskriften § 10-5: Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal bevillingsmyndigheten sende ut
forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jfr. forvaltningsloven § 16.
Rådmannen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med
vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.
Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes ,
kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning,
hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.
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Forskriften § 10-6: Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal
bevillingsmyndigheten sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jfr. forvaltningsloven §
16.
Rådmannen fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtaksdato.

8.3 Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen.
-

Ved manglende oppfyllelse av vandelskravet i driftsperioden kan bevillingen inndras, jfr.
alkoholloven §§ 1-7b og 1-8.
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet iløpet av siste år, jfr. forskriften § 10-7.
Hvis årsaken til manglende bruk av bevillingen er en hindring utenfor bevillingshavers
kontroll som denne med rimelighet ikke kunne unngå eller overvinne følgene av, kan
bevillingen likevel ikke inndras. Dette gjelder bare i den utstrekning det kan antas at driften
kan gjenopptas innen rimelig tid.

9 SKJENKEBEVILLINGER OG PENGESPILL.
-

Gausdal kommune ønsker å markere en prinsipiell motstand mot pengespill og de muligheter
for spilleavhengighet dette kan medføre. Det tillates derfor ingen form for pengespill på
steder der skjenkebevilling er innvilget.
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