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1. INNLEDNING 
Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en 
alkoholpolitisk handlingsplan. En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de 
alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt 
de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene. I tillegg til alkoholloven, 
sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt 
styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk.  
 
Gjennom den alkoholpolitiske planen skal kommunen legge til rette for en 
helhetlig og samlet alkoholpolitikk, samt en forutsigbar saksbehandling fra 
kommunens side. Planen skal være retningsgivende både ved forberedelse av 
saker til politisk behandling og ved administrative avgjørelse av salgs- og 
skjenkebevillinger.  
 
Handlingsplanens hensikt er å legge til rette for en fornuftig og forsvarlig 
alkoholpolitikk som ivaretar hensynet til alkohollovens formål samtidig som 
den legger til rette for en bærekraftig restaurant- og utelivsbransje i 
kommunen.  
 
Et av hovedmålene for alkoholpolitikken er at Hole skal være en trygg 
kommune, ha god dialog med bransjen, samt øke oppdagelsesrisikoen for 
useriøse aktører i bransjen. Bedre folkehelse og redusert alkoholforbruk skal 
også være et av hovedmålene for Hole kommunes alkoholpolitikk. Videre har 
visse bestemmelser i alkoholloven andre formål enn de rent alkoholpolitiske, 
eksempelvis å hindre økonomisk kriminalitet, narkotikaomsetning og 
diskriminering. Handlingsplanen vil med sine overordnende mål og relevante 
tiltak bli et overordnet styringsdokument, samt et praktisk verktøy for 
kommunen i forvaltningen av alkoholloven. 
 
Restaurant- og utelivet kan by på utfordringer for aktørene i bransjen, gjester, 
kommunens øvrige befolkning og for kommunens forvaltning av lovverket. 
Alkohol kan forårsake individuelle og samfunnsmessige skader, og 
alkohollovens formål er å forebygge slike skader ved å begrense forbruket av 
alkoholholdige drikkevarer. Skjenking av alkohol til gjester som er åpenbart 
påvirket av rusmidler er relativt utbredt og kulturelt akseptert blant 
befolkningen for øvrig. Det er en utfordring å endre folks drikkevaner. 
Forskning viser at tilgjengelighet øker forbruk av alkoholholdig drikk og det er 
derfor ønskelig å ha en bevisst holdning til alkoholpolitikken i Hole kommune.  
 
Serverings- og skjenkebransjen er særlig utsatt for en rekke former for 
økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, hvitvasking, 
bruk av ulovlig arbeidskraft, arbeidslivskriminalitet og stråmannsvirksomhet.  
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Planen gjelder for valgperioden på 4 år og oppdateres senest innen 30. 
september året etter at nytt kommunestyre er valgt. Eventuelle endring av 
vilkårene i bevillingssakene kan skje ved oppdatering av planen.  

 
1.1 Alkoholloven § 1-1 Lovens formål.  

«Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter 
denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de 
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan 
innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av 
alkoholholdige drikkevarer.»  

 
1.2  Folkehelseloven § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning 
og tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom 
råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge 
til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

 

1.3  Folkehelseloven § 7 Folkehelsetiltak.  
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til 
oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske 
og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk 
og alkohol- og annen rusmiddelbruk 

 
2. MÅLSETTING 
 

2.1  Hole kommunes alkoholpolitiske hovedmål (2020-2024) 
Hole kommune skal være en trygg kommune, med bedre folkehelse 
og redusert skadelig alkoholbruk. Hole kommune skal ha seriøs drift av 
serverings- og skjenkesteder. 

 
2.2  Hole kommunes målsettinger med den alkoholpolitiske planen:  

 Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer skal være forutsigbare, 
tydelige og tilgjengelige.  

 Kommunen har som mål at all alkohol skal omsettes og brukes i lovlige 
former.  

 Alle søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk 
skal behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske 
retningslinjer.  
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 Øke kunnskap og refleksjon rundt rusmiddelpolitikk. 

 Å motvirke de alvorlige skadevirkninger som rusmidler kan påføre 
individ og samfunn, både helsemessig, sosialt og økonomisk. 

 Å  motvirke at  alkohol naturlig forbindes med livsstil, kultur og 
næringsliv. 

 Omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker må styres og 
kontrolleres for best mulig å hindre skadevirkninger. 

 Å motvirke salgs- og skjenkeformer som må antas å medføre særlig 
risiko for fyll, alkoholbruk i uheldige sammenhenger, og alkoholbruk 
blant mindreårige. 

 Gi mennesker med rusmiddelproblemer og deres pårørende hjelp og 
kommunens helse- og sosialavdeling skal ha primæransvar for 
tilfredsstillende hjelpetiltak. 

 Ivareta næringens behov 
 

Ihht. alkohollovens formål, skal alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas 
ved omsetning av drikkevarer. Dette innebærer at edruskapsmessige og 
sosiale hensyn skal prioriteres framfor økonomiske ved tildelingen. Alle 
skal ha lik mulighet til å søke bevilling. En avgjørelse kan ikke være 
vilkårlig eller begrunnet  i utenforliggende forhold. Kommunen står fritt til 
å innvilge eller avslå bevillinger ut fra alkoholpolitiske, edruskapsmessige 
og sosiale hensyn. 

 
3. DEFINISJON AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 

Tidligere baserte lovens system seg på en inndeling av alkoholholdig drikk 
etter alkoholtypene øl, vin og brennevin. Dette ble endret i 2005 slik at 
inndeling nå baserer seg på alkoholinnholdet i drikken, målt i volumprosent.  

I loven brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som 
inneholder mer enn 2.5% volumprosent alkohol.  

Aldersgrensebestemmelsene i § 1-5 får allikevel anvendelse på drikk mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. legges flg. definisjoner til 
grunn, jfr. Forskriftens § 1-1. 

1. Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 
(brus m.m.) 

2. Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol (lettøl) 

3. Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol (øl, rusbrus) 

4. Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol (vin, sterkøl, hetvin) 

5. Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 
volumprosent alkohol (brennevin). 
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4. RETNINGSLINJER FOR BEVILLING 

 
4.1 Generelle retningslinjer 

I samsvar med lovens intensjoner og kommunens handlingsplan, er 
det en målsetting at totalomsetningen av alkoholholdige varer ikke 
skal øke, men heller reduseres. Dette medfører at  forebyggende 
opplysningsarbeid og holdningsskapende tiltak må vektlegges. 
Verdens Helseorganisasjons anbefaling om å redusere 
alkoholforbruket er fortsatt et overordnet mål også for Hole 
kommune.  

 

4.2   Alkoholfrie soner 
Alkoholloven § 1-7 bokstav a:  
"Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge 
vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, 
målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om 
bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha 
bevilling." 

 

Sammenhengen mellom økt tilgjengelighet av alkohol og økt 
alkoholkonsum er godt dokumentert. Det er viktig for kommunen å 
skape alkoholfrie soner, særlig av hensyn til barn, unge og unge 
voksne.  
 
Kommunestyret ønsker å begrense tilgjengeligheten til alkohol, og 
som del av forvaltningens frie skjønn vil kommunen ikke gi bevilling til 
skjenking/salg av alkoholholdig drikk til følgende konsepter eller 
steder: 

 

 Arrangementer som er beregnet på barn og unge under 18 år 

 Idrettsarrangementer 

 Gatekjøkken, storkiosker eller bensinstasjon 

 Arrangementer som foregår på skoler, barnehager, 
ungdomsklubb eller ved idrettsarrangementer i idrettshall 

 Én-prosent MC klubber eller enkeltpersoner, foreninger, 
selskaper eller andre juridiske personer som er tilknyttet eller 
samarbeider med én-prosent MC klubber  

 Nettsalg av alkohol som innebærer levering på døra, utover 
Vinmonopolets lovlige distribusjon, er ikke tillatt i Hole. 

Der målgruppen ved arrangementer er både barn, unge og voksne 
sammen, må det gjøres tiltak som gjør kontrollen med overholdelse av 
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alderbestemmelsene for skjenking best mulig gjennom for eksempel 
avgrensing av skjenkeområdet/skjenkelokalet.  

Salgs- og serveringsstedets lokaler og tilknytning til disse, trafikk til og 
fra området i åpningstid og rundt og etter stengetid vektlegges, da 
ulemper kan ha stor betydning for beboere og naboer og lokalmiljøet 
forøvrig. Som tilknytning til salgs- eller serveringsstedets lokaler 
regnes inn- og utgangspartier, uteareal/terrasser, parkeringsplasser og 
naturlige og mulige adkomstveier for gående og kjørende trafikkanter. 
 

Ved arrangementer i kommunal regi bør det ikke serveres 
alkoholholdige drikker. Ordføreren kan ved spesielle anledninger gjøre 
unntak fra denne bestemmelsen. 

 
Av kontrollmessige hensyn gis det ikke kombinasjonsbevillinger som 
alminnelige skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk lavere enn 22 
volumprosent og begrenset bevilling for alkoholholdig drikk høyere 
enn 22 volumprosent til samme bevillingshaver i et og samme 
skjenkelokale. Siden kombinasjonsbevillinger gjør 
kontrollvirksomheten vanskelig må bevillingshaver avgjøre om 
han/hun kun ønsker å skjenke alkoholholdig drikk høyere enn 22 
volumprosent kun til sluttede selskaper. 
 

4.3  Gevinstautomater 
For å begrense uheldige konsekvenser med kombinasjonen spill og 
alkohol gis det ikke bevillinger til steder som har gevinstautomater 
 

4.4 Skjenketid 
I spørsmålet om bevilling skal innvilges og ved fastsettelse av tiden for 
skjenking skal alltid følgende pkt. vurderes: 

 stedets karakter 

 beliggenhet 

 målgruppe 

 trafikk- og ordensmessige forhold 

 hensynet til lokalmiljøet. 

Dette kan medføre forskjellige skjenketider innad i kommunen. 

4.5 Krav til bevillingshaver 
Foruten Alkohollovens § 1.7 b om krav til bevillingshavers og 
stedfortreders uklanderlig vandel pålegges bevillingshaver og 
stedfortreder å sette seg inn i Alkohollovens bestemmelser og 
retningslinjer gitt i medhold av denne lov, kommunens 
alkoholpolitiske handlingsplan, samt sørge for tilstrekkelig opplæring 
av ansatte som skal utøve salg- og skjenking. Det kan kreves 
dokumentasjon for internkontrollsystem ( Merknad til forskrift av 8. 
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juni 2008, § 8 Internkontroll)  Bevillingshaveren og stedfortreder må 
ha bestått/bestå kunnskapsprøven om alkoholloven før bevilling kan 
gis, jf. Alkohollovens § 1.7.c. 

 
4.6 Bevillingsperioden 

Alkoholloven § 1-6:  
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. Kommunal bevilling til salg av annen 
alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd 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, og for en 
enkelt bestemt anledning.  
 
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 alkoholpolitikken.  
 
Hole kommune har innført unntaksbestemmelsen i Alkohollovens § 1-
6 som medfører at gjeldende salg- og skjenkebevillinger 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/30. september 2028.  
 
Unntaksbestemmelsen får ikke anvendelse for:  

 Salgs- eller serveringssteder som har fått 12 eller flere prikker i 
bevillingsperioden  

 Salgs- eller skjenkebevillinger som har fått inndratt bevillingen i 
bevillingsperioden  

 
Endringer i konsept eller eierforhold i bevillingsperioden skal 
umiddelbart meldes til kommunen. 
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De ovennevnte bevillingshaverne må søke om ordinær fornyelse til 
den frist kommunen bestemmer. 

 

4.7 Bevillinger for en enkelt bestemt anledning jfr. §§ 1-6 og 4-2 
Det kan gis bevilling for en enkelt bestemt anledning/begivenhet. Slik 
bevilling må gis særskilt for hvert enkelt arrangement. 

 

4.8 Ambulerende skjenkebevilling § 4-5 
Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk men bare til 
sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved 
bryllup, jubileum og lignende arrangementer hvor alkohol skjenkes 
mot betaling (§ 8-9, 3 ledd). Gis vanligvis til selskapslokaler. Det skal 
utpekes en styrer og stedfortreder for bevillingen, jfr § 1-7c, 1 ledd. 
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Det er heller ikke krav 
om at det skal innhentes uttalelser fra politiet og sosialtjenesten før 
bevilling gis. 

 

4.9 Salgsbevilling 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk høyest 4,7 volumprosent alkohol 
kan gis i henhold til alkohollovens § 3.  
 
Salgsbevilling mindre enn 22 volumprosent kan gis til Gårdssalg jf 
retningslinjene i Helsedirektoratet.  
https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/salgsbevilling-for-
alkohol#ulike-typer-salgsbevilling 
 

4.10 Skjenkebevillinger 
Skjenkebevillinger kan gis i henhold til alkohollovens § 4.  

 
4.11 Bevillingsgebyr 

Alkoholloven § 7-1 første ledd:  
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til 
skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som 
beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Bevillingsgebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt 
mengde alkoholholdig drikk på salgs eller skjenkestedet og skal 
beregnes og fastsettes av bevillingsmyndigheten etter de satser som 
er fastsatt av departementet, jf. Alkoholforskriftens § 6.2. Gebyret skal 
betales etter de fastsatte satsene, p.t :  

Salg:  
0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
0,6 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
 

Skjenking: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/salgsbevilling-for-alkohol#ulike-typer-salgsbevilling
https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/salgsbevilling-for-alkohol#ulike-typer-salgsbevilling
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0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  
1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

 4,237 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3  
 
For salg utgjør bevillingsgebyret minimum kr 1700 pr år. 
For skjenking minimum kr 5300 pr år.  
Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller sette gebyret lavere.  
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr 
på inntil kr 380,- pr skjenkedøgn. 
 
Gebyret for enkeltstående anledning beregnes på samme måte som 
for ordinær skjenkebevilling, dvs. etter omsatt vareliter av de ulike 
gruppene alkoholholdig drikk.  
 
Når det innvilges bevilling for enkeltstående anledning til 
arrangementer i regi av frivillighetsregisteret, skal det faktureres som 
for en ambulerende bevilling. Dette for å unngå urimelige høye 
kostnader knyttet til arrangementer som ikke har et kommersielt 
formål. 

Avgiftene for salgs- og skjenkebevillinger skal dekke utgiftene til 
kontrollordningen.  Kommunen skal drive forebyggende 
opplysningsarbeid og holdningsskapende tiltak skal vektlegges for å 
redusere skadevirkningene av alkohol.  

 
4.12 Overnattingssted 

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 
volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til 
begrensningene i skjenketiden fastsatt i § 4-4.  

Med overnattingssted menes utleie av rom mot betaling. 
Campinghytter omfattes ikke av begrepet. 

Det er en forutsetning at skjenking skjer utenfor overnattingsstedets 
ordinære skjenkesteder, for eksempel i resepsjonen eller på 
rommene. Bevillingsvedtaket må tydelig angi hvem bevillingen gjelder 
for og det må tydelig fremgå hva den omfatter (for eksempel minibar 
– selvservering osv.) Det er bare alminnelig skjenkebevilling til 
overnattingssteder som kan inkludere selvservering. 

Alkoholholdig drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer 
kan bare skjenkes i den ordinære skjenketiden. 

 
5. SALGS- OG SKJENKETIDER 

 
5.1 Salgs- og skjenketid 

Salgs- og skjenketid fastsettes for det enkelte salgs- og serveringssted, 
jf Alkohollovens §§ 3-7 og 4-4. 
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5.2 Salgstid for alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % (Gruppe 1) 
Hverdager:                                         kl. 08.00  - 20.00  
Lørdager og dag før helligdag,  
unntatt Kr. himmelfartsdag        «   08.00  - 18.00 

       
Det er forbudt å selge alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % (Gruppe 1) 
på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. (Alkohollovens.§ 3-7) 
 

5.3 Skjenketid for skjenkesteder 
Skjenking av alkoholholdig drikk mindre enn 22 vol % (gruppe 1 og 2) 
kan skje mellom kl 06.00 og 03.00. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk mellom 22 vol % og 60 vol % (gruppe 
3) kan skje mellom kl. 13.00 og  03.00.  
 
Skjenking av alkoholholdig drikk høyere enn 22 vol % (gruppe 3) er 
forbudt på stemmedagen for stortings-,  fylkestings-  og   
kommunevalg, og folkeavstemming vedtatt ved lov. (Alkohollovens.§ 
4-4) 

 
5.4 Opphør av konsum 

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

6. KONTROLL AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 
 
6.1 Lovens bestemmelser 

Alkohollovens § 1-9, 1. ledd. sier følgende:  
Kontroll med utøvelse av kommunal bevilling til skjenking av 
alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 
volumprosent alkohol og statlig bevilling etter § 5-3 første ledd, 
tilligger kommunen.  
 
Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, 
aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til 
personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre 
at kontrollen til enhver tid er retter mot de forhold som synes 
hensiktsmessige etter en vurdering av lokale forhold. 

 
6.2 Retningslinjer for kontroll med salg og skjenking 

Levekårsutvalget er kommunens kontrollutvalg. Reglement for 
kontrollutvalg/kontrollør ble vedtatt i sak K 15/90.  
 
Kommunen har tilsatt egen salgs- og skjenkekontrollør. Alle 
kontrollører har bestått egen kunnskapsprøve for kontrollører. 
Administrasjonen følger opp krav til kontrollører. 
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Skjenkekontrollørs rapporter behandles administrativt. Kopi av 
rapport sendes bevillingsstedene. 
 
Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier 
det. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal 
årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og 
skjenkesteder. 
 
Ambulerende bevillinger og bevillinger for en enkelt anledning, for 
eksempel festivaler og lignende skal også kontrolleres. Disse 
kontrollene kommer i tillegg til de ordinære skjenkekontrollene. 
 
Kontrollen skal fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og 
skjenkested. Faktorer som vil spille inn her, vil være stedets konsept, 
historikk, sesong, geografisk plassering, åpningstid, mv. Det betyr at 
enkelte salgs- og skjenkesteder der det er fare for avvik, skal ha flere 
kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten 

 
7. RETNINGSLINJER FOR INNDRAGNING 
 

7.1 Generelt  
Alkoholforskriftens kapittel 10 inneholder nærmere bestemmelser om 
inndragning etter I medhold av Alkohollovens § 1-8 tredje og fjerde 
ledd.  
 
Alkoholforskriften §§ 10-1 til 10-6 gir nærmere bestemmelser om 
inndragning av bevillinger etter alkoholloven §1-8 første og annet 
ledd, herunder saksbehandlingsregler for standaristerte reaksjoner for 
ulike typer overtredelser. Reglene utgjør til sammen et 
prikktildelingssystem. 
 
Alkoholforskriften § 10-7 (tidligere 10-1) avgrenser adgangen til å 
inndra bevillinger som følge av at bevillingen ikke er benyttet i løpet 
av det siste året, jf.alkoholloven §1-8 fjerde ledd 
 

7.2 Om prikktildelingssystemet 
Bestemmelsene i §§ 10-1 til 10-6 innebærer et system for 
prikktildeling ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige 
forpliktelser. Reglene innebærerat at ulike typer brudd blir tildelt et 
visst antall prikker og hvor 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til 
en standardreaksjon på inndragning i en uke.  
 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de 
anvisninger som følger av forskriften. Ordningen har sin bakgrunn i 
Stortingsmelding 30 (2011-2012) En helhetling rusmiddelpolitikk og 
Innst. 207 S(2012-2013). Det ble her pekt på at det er dokumentert 
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store utfordringer knyttet til overskjenking, og salg og skjenking, til 
mindreårige, samtidig som reaksjoner overfor salgs- og skjenkesteder i 
liten grad ble iverksatt. Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning 
viste at det var få kommuner som foretok inndragning sette i 
sammenhen med innrapporterte overtredelser. Det ble også påpekt i 
meldingen at mangende reaksjoner ved overtredeler fører til at 
useriøse aktører får et konkurransefortrinn på bekostning av de 
seriøse aktørene. Det ble på denne bakgrunn konkludert med at det 
skulle utarbeides nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd 
på alkoholloven. 
 

7.3 Reaksjoner ved overtredelser  
  Alkoholforskriften § 10-1:  

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10-2 til § 10-6 
gjelder der kontroll gjennomført i henhold til 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 følger av vilkår i 
bevillingsvedtaket. 
 

7.4  Prikkbelastning 
Alkoholforskriften § 10-2 første ledd:  
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.  
Alkoholforskriften § 10-3: 
Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  

 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 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 denne forskriften  

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

 hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.  
 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 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  
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 brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker 
alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.  

 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 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.  
 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 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. 

 
7.5  Inndragning av bevilling 

Alkoholloven § 1-8 første ledd:  
Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av 
bevillingsperioden, eller for en kortere tid der som vilkårene i § 1-7b ikke 
lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser 
etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme 
gjelder overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av annen lovgivning når 
bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.  
 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 
prikker, inndras bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av 
toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal bevillingsmyndigheten øke 
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lengden på inndragningen tilsvarende, jf. alkoholforskriften § 10-2 annet 
ledd. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges 
til grunn. Toårsperioden gjelder uavhengig om bevillingen er fornyet i løpet 
av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på 
overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd. Dersom 
tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende 
ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.  
 
En bevilling kan også inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste 
året. 

 
8. KLAGEADGANG 

Alkoholloven § 1-16:  
Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.  
Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette 
organ og om det er blitt til på lovlig måte. Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak 
etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor Fylkesmannen har fattet vedtak 
etter denne paragrafs annet ledd, kan rettes mot kommunen.  

 
Eventuelle klager sendes via Hole kommune innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
Kommunen har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve 
forvaltningens frie skjønn. 
 

9. DELEGASJON 
Hole kommunes bevillingsmyndighet i forhold til alkoholloven med forskrifter 
er fordelt på følgende organer:  
 
Kommunestyret  

 Vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan 
 

Formannskapet 

 Tildeling av bevilling herunder tildeling av bevilling for en bestemt 
del av året 

 Fatte vedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling 
av prikker  

 
Levekårsutvalget 

 Behandle klage på tildeling av prikker  
 
 
9.1 Bevillingsmyndighet tillagt Rådmannen  

 Tildeling av ambulerende skjenkebevilling  
 Tildeling av skjenkebevilling for enkelt anledning   
 Skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen  
 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning  
 Utvidelse og flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning  
 Utvidelse av salgs- og skjenkeområde 
 Fastsettelse av bevillingsgebyr i samsvar med alkohollovens satser 
 Tildele prikker ved overtedelser som nevnt i § 10-3 
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 Sende forhåndsvarsel om inndragning 
 Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er 

benyttet siste år 


