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1. Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlag 
Omfanget av alkoholrelaterte problemer og skader øker med det totale forbruket av alkohol 

i samfunnet. Norsk alkoholpolitikk er en folkehelsepolitikk og handler om å forebygge bredt. 

Ansvaret for å forvalte lovgivning og virkemidler er fordelt mellom staten og kommunene. 

Kommunen har ansvar for å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk blant annet gjennom 

behandling av bevillingssøknader, veiledning til salgs- og skjenkebransjen, fastsetting av 

salgs- og skjenketider, gjennomføring og oppfølging av kontroller og sanksjoner.  

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes, og kommunen 

har mulighet til å utforme egen alkoholpolitikk innenfor disse rammene. Kommunen har 

etter § 1-7d i alkoholloven plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.  Loven sier 

ikke noe om hva planen skal inneholde, men planen bør angi de alkoholpolitiske mål 

kommunen legger til grunn og hvordan disse målene skal nås.   

De alkoholpolitiske retningslinjene skal etter alkoholloven, tas opp til rullering etter hvert 

kommunevalg. Trysil kommune sine retningslinjer har til hensikt å legge til rette for en 

fornuftig og forsvarlig alkoholpolitikk som ivaretar alkohollovens formål. 

Enkelte bestemmelser i alkoholloven har andre formål en rent alkoholpolitiske, og dette er 

formål som å hindre økonomisk kriminalitet, narkotikaomsetning og diskriminering.  

De alkoholpolitiske retningslinjene skal være kommunens styringsdokument for forvaltning 

av alkoholpolitikken. De skal også være et viktig verktøy for næringas håndheving av 

alkohollovens bestemmelser. 

2. Målsettinger med retningslinjene 
Målsetningene med alkoholpolitikken er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige 

og de individuelle skadevirkninger som alkoholbruk kan medføre. Som ledd i dette reguleres 

alkoholpolitikken slik at skjenking og salg av alkohol foregår innenfor trygge og ansvarlige 

rammer. 

Trysil kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal: 

 Legge premissene for en god håndtering av kommunens alkoholpolitikk. 

 Bidra til at Trysil har et trygt og godt uteliv.  

 Bidra til å opprettholde og videreutvikle samarbeidet og dialogen med bransjen, 

politi og kontrollinstansen.   

 Bidra til å videreutvikle kurset Ansvarlig vertskap og skjenkeforum i samarbeid 

med politiet og bransjen.  

 Arbeide aktivt for å bidra til å minske økonomisk kriminalitet, det være seg av 

skattemessig karakter, ulovlig arbeidskraft eller andre aktiviteter som bryter med 

alkoholloven og dens forskrift.  
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3. Alkoholsituasjonen i Trysil kommune  
Pr. 17.3.2020 er det 29 skjenkebevillinger og 14 salgsbevillinger i Trysil. I tillegg gis det 

skjenkebevilling til enkeltanledninger og til sluttet selskap. De siste årene har dette i snitt 

ligget på 45 bevillinger. 

Statistikk over alkoholomsetning for skjenkesteder i Trysil i antall liter: 

Trysil 2016 2017 2018 2019 

Gruppe 1 259 896 273 176 263 082   

Gruppe 2  55 871 53 817 53 852   

Gruppe 3 5 666 5 912 4 878   

Totalt  321 432 332 904 321 813   

 

Statistikk over alkoholomsetning for salgssteder i Trysil i antall liter (gruppe 1, inntil 4,7 vol. 

prosent) 

Trysil 2016 2017 2018 2019 

Gruppe 1 378 974 372 572 401 355   

 

Statistikk over alkoholomsetning for Vinmonopolets salgsavdeling i Trysil:  

Trysil 2016 2017 2018 2019 

Svakvin 101 824 99 545 98 688 99 610 

Brennevin 27 307 27 110 27 035 26 851 

Øl 4 487 4 617 4 552 5 676 

Sterkvin 1 249 1 152 1 053 901 

Alkoholfritt 485 697 1 003 1 194 

Totalt 135 352 133 121 132 331 134 232 

 

4. Definisjoner 

4.1 Salgsbevilling 

Salg er overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor 

salgsstedet, for eksempel fra butikk. Salg av alkohol krever salgsbevilling, jf. alkoholloven § 1-

4 første ledd 

4.2 Skjenkebevilling  

Skjenking er salg for drikking på stedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant.  Som 

skjenking regnes også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han 

har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller av kommunal bevilling. 

Skjenking krever både serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-4 annet 

ledd. 
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4.3 Enkeltanledning 

Bevilling for en enket anledning gjelder åpne arrangementer. Bevillingen må knytte seg til en 

bestemt begivenhet og det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt anledning. 

Skjenkebevilling enkeltanledning gis til arrangementer med varighet fra en dag og opptil 10 

dager. 

For gjentakende arrangementer skal ansvarshavende for skjenkebevillingen ha gjennomført 

og bestått kurset Ansvarlig vertskap.  

Dersom innehaver av bevilling til en enkelt anledning ønsker å kjøpe engros, kan dette skje 

dersom styrer og stedfortreder for bevillingen har bestått kunnskapsprøven for 

skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-4c annet ledd annet punktum.  

4.4 Ambulerende skjenkebevilling  

Ambulerende skjenkebevilling gis for en enkelt anledning på et bestemt sted for skjenking til 
deltakere i sluttede selskap.  Med sluttet selskap menes selskap der gjester er invitert og 
påmeldt før arrangementet finner sted. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående. Slike 
skjenkebevillinger gis av kommunen og er undergitt de samme saksbehandlingsregler og 
vurderingskriterier som vanlig skjenkebevilling. I utgangspunktet må man ha skjenkebevilling 
for å drikke eller servere alkohol når dette skjer utenfor det private rom. Dette gjelder 
lokaler: 

 som vanligvis er tilgjengelige for alle 
 som er forsamlingslokaler eller andre festlokaler 

Skal du skjenke til en forbruker mot vederlag, krever det i ethvert tilfelle en skjenkebevilling 

fra kommunen. Det er imidlertid viktig å være klar over at du i mange tilfeller også må ha 

bevilling for å skjenke selv om du ikke tar betalt for det. Dette gjelder skjenking på steder 

eller i områder som alkoholloven definerer som områder hvor allmenheten ferdes. 

Alkoholloven definerer i § 8-9 hvor det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre 

det foreligger bevilling for dette, og selv om dette skjer uten vederlag: 

1. I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet 
2. I lokaler som vanligvis er allment tilgjengelige 
3. I forsamlingslokaler eller andre felleslokaler 
4. På sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted 
5. På gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass 
6. På skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for offentligheten.  

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk som omfattes av retningslinjene, kan bare skje 
på grunnlag av kommunal bevilling, jf. alkoholloven § 1-4a.  

4.5 Alkoholholdig drikk 

Alkoholholdig drikk brukes som en fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 

volumprosent alkohol, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-1.  
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 Alkoholfri drikk: brukes på drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

 Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

Aldersgrensebestemmelser gjelder også for alkoholsvak drikk. 

 Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent. 

 Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 

volumprosent alkohol.  

 Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder mellom 20 og 60 

volumprosent alkohol.  

4.6 Styrer og stedfortreder: 

 Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- skjenkestedet eller arbeide i 

virksomheten i kraft av eierstilling. 

 Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøve om 

alkoholloven, jf. 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 styrers fravær 

påhviler styres plikter stedfortreder. 

 Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel knyttet til alkohollovgivningen 

og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 

formål. 

 Når styrer eller stedfortreder ikke er fysisk tilstede, skal det pekes ut en 

ansvarshavende.  

4.7 Vandelsvurdering 

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- og avgifts- og 
regnskapslovgivningen, jfr. alkohollovens § 1-7. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist 
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 
har sammenheng med alkohollovens formål, jfr. Lovens § 1-7 c fjerde ledd. Hvorvidt 
vandelskravet er oppfylt inngår i bevillingsmyndighetens forvaltningsskjønn og beror på 
konkrete vurderinger i hver enkel sak.  

5. Bevillinger 
Det kan gis følgende salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune 

 Faste salgs- og skjenkebevillinger 

 Bevilling for enkeltanledning  

 Ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap 

 Salgsbevilling til vinmonopolutsalg 
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5.1 Bevillingsperiode 

 Bevilling for salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven § 1-6 første og annet 

ledd gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. september året etter at 

nytt kommunestyre tiltrer.  

 Salgsbevilling til vinmonopolet fornyes for en ny 4 års periode.  

 Bevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1-6 annet ledd siste punktum, 

gis med en varighet inntil 10 dager.  

5.2 Generelle regler for tildeling av bevillinger i Trysil kommune  

 Skjenkebevillinger til serveringssteder som er lokalisert i typiske 

boligområder, gis normalt ikke dersom disse kommer i konflikt med 

tilliggende boliger. 

 Det gis ikke skjenkebevilling i tilknytning til familiearrangementer og andre 

arrangementer hvor barn og unge er målgruppen.  

 Skolelokaler og Ungdomsklubben skal være rusfrie soner. 

 Det gis ikke bevilling i eller i umiddelbar nærhet av idrettsarenaer, eler i 

forbindelse med familierettede aktiviteter og aktiviteter rettet mot barn og 

unge. 

 Det gis ikke tillatelse til å skjenke eller å konsumere i samme lokale som 

idrettsarrangement pågår.   

5.3 Kriterier for tildeling av bevilling for salg og skjenking 

 Før søknaden behandles skal det innhentes uttalelse fra skatteetaten, politi, 

sosialtjenesten og brannvesen, jf. alkoholloven § 1-7 andre ledd.  

 Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år, og ha bestått kunnskapsprøve om 

alkoholloven, jf. alkoholloven § 1-7c. 

 Styrer eller stedfortreder for bevillingen kan ikke ha den samme funksjonen på 

flere steder. Styrer og stedfortreder må ha et ansettelsesforhold på stedet, eller i 

kraft av sitt eierforhold.  

 Alkoholloven § 1-7a angir momenter som kan vektlegges ved vurdering om 

bevilling skal gis: antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet bl.a av 

hensyn til støy i forhold til boliger, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig (nærliggende 

idrettsarenaer, skoler, barnehager og andre arenaer for barn og unge).  

 Det vektlegges også om bevillingssøker og personer med tilknytting til 

virksomheten er egnet til å ha bevilling. 

  Internkontroll etter alkoholloven må være på plass og godkjent før bevilling kan 

gis.  

 Ansvarlig vertskap er et kompetansekurs for ledere og ansatte i skjenkebransjen, 

og skal være gjennomført og bestått før bevilling kan gis. Styrer/ stedfortreder og 

ansatte som ikke har ansvarlig vertskap må delta på førstkommende kurs som 

arrangeres i Trysil.  

 Alle søknader skal fylles ut elektronisk via kommunens nettside.  
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5.4 Skjenkebevilling for enkeltanledning  

 Ved søknad om enkeltanledning skal arrangementet godkjennes av politi. 

 Politi avgjør krav om vakthold i henhold til arrangementets størrelse.  

 For gjentakende arrangementer skal ansvarshavende for skjenkebevillingen ha 

gjennomført og bestått kurset Ansvarlig vertskap.  

 Søkers erfaring med avholdelse av tilsvarende arrangementer bli vektlagt.  

 Bevillingssøker plikter å varsle brannmyndighetene i forkant av arrangementet og 

dokumentere dette i søknaden.  

6. Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling  
Søknad om kommunal salgs- og skjenkebevillinger, endringer i eksisterende bevilling og 

lignende, sendes kommunen med alle vedlegg digitalt. Søknadskjema finnes på 

www.trysil.kommune.no – selvbetjening.  

Bevilling for salg eller skjenking vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Det legges vekt på 

antall bevillinger i området, trafikale hensyn, konsept og beliggenhet av hensyn til blant 

annet støy i forhold til boliger, skoler, barnehager, nærliggende idrettsarenaer og eventuelt 

andre arenaer for barn og ungdom. Ved tildeling av bevilling vurderes størrelse og utforming 

opp mot alkohollovens krav til kontroll med skjenking eller salget.  

Høringsinstanser for søknader om faste salgs- og skjenkebevillinger er: 

 Politi 

 Sosialtjenesten 

 Skatte- og avgiftsmyndighetene 

 Brann 

Eventuelle krav fra avd. for byggesak legges inn som forutsetning i vedtakene.  

Ved søknad om enkeltanledning er høringsinstansene politi og sosialtjenesten. Politiet avgjør 

om det er nødvendig med vakthold. Ved vurdering om bevilling skal gis vil søkers erfaring 

med tilsvarende arrangementer bli vektlagt.  

Hvis det ikke er endringer i eierforhold, styrer og stedfortreder eller konsept er det ikke 

lenger nødvendig å søke om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger. Unntatt er de salgs- og 

skjenkebevillinger som har fått sanksjoner i form av prikker. Disse må søke om fornyelse av 

sin bevilling. Rådmannen skal utarbeide retningslinjer som ivaretar alkohollovens krav. 

6.1 Bevillingsvilkår for salgsbevilling 

Kommunen gir salgsbevilling for: 

 alkoholholdig drikk gruppe 1 (høyst 4,7 volumprosent) til matvareforretninger 
som har et assortert vareutvalg som tilsvarer en dagligvareforretning.  

 Vinmonopol (over 4,7 Volumprosent). 
 
Før søknad om salgsbevilling innvilges skal det foreligge dokumentasjon på at 
styrer/stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling.  

 

http://www.trysil.kommune.no/
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Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrense, legitimasjonsplikt og salgstider være 
godt synlig ved kjøp av alkohol, samt en plassering der alkoholfri og alkoholsvak drikk ikke 
kan forveksles. Salgsstedene skal til enhver tid ha alkoholfritt øl i kjøleskap.  

 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gis ikke til bensinstasjoner eller kiosker.  
 

6.2 Ulike typer salgsbevilling 

6.2.1 Netthandel  

 Alkoholloven åpner for bevilling til nettsalg, og det må fremgå av bevillingssøknaden 

om varene skal utleveres fra et bestemt lokale og/ eller om det skal skje ved 

utkjøring.  Det er noen bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. 

Utleveringen av alkoholholdig drikk må: 

 

 skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen 

 kun skje til personer som er 18 år eller eldre 

 ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 

 bevillingen må utøves på en forsvarlig måte  

Videre må nettsalg av alkohol skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser. Kommunen 

kan sette vilkår i bevillingen for å bidra til å lette kontrollen for å sikre at blant annet alders- 

og tidsbestemmelser overholdes, og for å vurdere om hensynet til kontroll med utleveringen 

av varene er ivaretatt. Dersom kommunen anser at organiseringen av virksomheten ikke 

ivaretar kontroll med utlevering i den grad som er ønsket, vil kommunen kunne avslå 

søknaden.  

6.2.2 Innførsel og produksjon av alkohol  

Utvidet bevilling som også gjelder: 

 * innførsel av alkohol og/ eler 

 * produksjon av alkoholholdig drikk 

Tillatelse til salg i egen virksomhet kan gis av kommunen i tillegg til en normal salgsbevilling. 

Tillatelse til produksjon kan imidlertid kun gis dersom salget og produksjonen vil utgjøre en 

del av stedets helhetlig karakter og tilbud. 

6.2.3 Salg av drikk opptil 22 volumprosent  

Fra 1.1.2016 er det tillat å selge enkelte drikkevarer med opptil 22 volumprosent alkohol 

direkte fra produsent. Dette gjelder kun produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen og 

som ikke: 

 Er tilsatt brennevin 

 Blandet med andre alkoholholdige drikkevarer 

Bevilling kan gis dersom: 

 Produksjon skjer ved salgsstedet 

 Salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud 
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 Minst en tredjedel av innsatsvarene er egenprodusert 

 Det selges maks 15 000 liter per år 

Bevillingsmyndighet er kommunen der utsalget skal skje, og man kan ikke selge direkte fra 

eget utsalg før den kommunale bevillingen er i orden.  

  

6.3 Salgstider for alkoholholdig drikk 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) kan 
skje:  

 

 Hverdager fra kl. 08.00 til kl. 20.00. 

 Dager før søndager og helligdager, unntatt Kristi Himmelfartsdag, fra kl. 08.00 
til kl. 18.00. 

 
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai.  
 

6.4 Bevillingsvilkår for skjenkebevilling 

Det kan gis skjenkebevilling for følgende drikkevarer 

 Alkoholholdig drikk gruppe 1 

 Alkoholholdig drikk gruppe 1,2 

 Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 
 

 

6.5 Skjenketider for alkoholholdig drikk i Trysil  

 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 10.00 til kl. 
02.00.  

 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 foreslås endret, slik at skjenking kan 
skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  

 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 
skjenketidens utløp.  
 
Kommunen kan fastsette andre skjenketider for det enkelte skjenkested.  

 
Kommunen kan forlenge skjenketiden for en enkelt anledning når bevillingshaver med 
skjenkebevilling søker om dette.  

 
Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested. 
 

6.6 Bevillingsvilkår for skjenkebevillinger  

Før søknad om skjenkebevilling innvilges skal det foreligge dokumentasjon på at 
styrer/stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven og at serveringspersonalet har 
gjennomført og bestått kurset Ansvarlig vertskap.  
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For skjenkesteder skal det også foreligge godkjent serveringsbevilling etter serveringsloven § 
3. Serveringsstedets styrer må ha bestått kunnskapsprøve etter Forskrift om etablererprøve 
for serveringsstedet.  

 
Skjenkebevilling til diskotek/ nattklubb gis kun der dette drives i tilknytting til hotell. 

 
Godkjent skjenkested kan få tillatelse til uteservering innen et fysisk klart avgrenset område. 
Planer for avgrensning og utforming skal godkjennes av avd for byggesak. 
 
Alminnelig skjenkebevilling kan utvides for en enkelt anledning til å omfatte andre arealer og 
annen skjenketid.  
 
Ved søknad om skjenkebevilling til festivaler og større arrangementer, må de ansvarlige ha 
gjennomført og bestått e-læringskurset i Ansvarlig vertskap og dagkurset som Trysil 
kommune arrangerer etter behov. De som serverer alkohol må ha gjennomført og bestått e-
læringskurset i Ansvarlig vertskap.  
   
For faste bevillinger skal dørvakter/ vakter ha gjennomført og bestått kurset Ansvarlig 
vertskap.  
 
Ansatte skal ikke konsumere alkoholholdig drikk eller være påvirket av rusmidler under 
arbeidstiden.  
 
Endring av driftskonsept må ikke iverksettes før bevillingsmyndighetens godkjennelse 

foreligger.  

7. Delegering av myndighet 

7.1 Kommunestyret 

 Vedtar retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger - 
alkoholpolitisk handlingsplan 

 Oppretter 5 ambulerende bevillinger. 
 

7.2 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift  

 Ilegger sanksjoner i henhold til nasjonalt vedtatte retningslinjer 

 Påser at kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger fungerer 
tilfredsstillende, og i henhold til inngåtte avtaler og retningslinjer. 

 

7.3 Rådmannen 

 Vedtar søknader om tildeling av nye salgs- og skjenkebevillinger 

 Vedtar søknader om utvidelse av en eksisterende bevillings omfang 

 Vedtar søknader om skifte av bevillingshaver underveis i perioden 

 Vedtar søknader om skjenkebevilling enkeltanledning og ambulerende 
bevilling 

 Vedtar søknader om godkjenning av ny styrer og stedfortreder 
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Kommunens enkeltvedtak etter alkohollovens kapittel 3, 4 og 7 samt 1-8 kan påklages til 
Fylkesmannen i Innlandet, jf. alkohollovens § 1-16. Klage på vedtak sendes skriftlig til Trysil 
kommune.  
 

8. Saksbehandlingstid 
 Søknader for faste bevillinger behandles fortløpende. Saksbehandlertid vil 

være 4-5 uker, avhengig av uttalelse fra andre offentlige instanser. 

 Skjenkebevilling enkeltanledning vil bli behandlet i løpet av 2 uker. 

 Ambulerende skjenkebevilling vil bli behandlet i løpet av 1 uke.  

Saksbehandlertiden forutsetter at søknaden er komplette og levert digitalt, og i god tid før 

arrangementet er planlagt.  

For nye etableringer kreves det godkjent brukstillatelse fra kommunens avd for byggesak før 

søknaden blir behandlet. Gjennomførte investeringer gis ikke rett til å få søknaden innvilget.  

For brudd på alkoholloven bør behandlingstiden være innenfor 45 dager.  

9. Gebyr 
For faste bevillinger beregnes det årlig et gebyr som reguleres av bestemmelser som er gitt i 
alkoholforskriftens kapittel 6. Bevillingsgebyr reguleres årlig.  

 
Det beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 
Beregningsgrunnlag mv, er nærmere regulert i alkoholforskriften kapittel 6. 

 
Det foretas årlig en etterberegning og et etteroppgjør dersom det er avvik mellom forventet 
omsatt alkohol pr år og faktisk oppgjør. 

 
Melding om opphør av bevilling må skje innen utgangen av det året som ligger til grunn for 
etterberegning.  

 
Det er fastsatt et fast gebyr for ambulerende skjenkebevilling i hht kapittel 6 i 
alkoholforskriften.  

 
Gebyr for skjenkebevilling enkeltanledning fremgår av kommunens gebyrregulativ. 

 
Gebyr for salg og skjenking skal dekke kommunens utgifter til saksbehandling, kontroll og 
kursing.  
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10. Kontroll  

10.1 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

Alkohollovens § 1-9 pålegger kommunen å føre kontroll med salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk i kommunen, og kontrollvirksomheten reguleres av bestemmelser i 
alkoholforskriften kapittel 9. 

 
Kommunen skal gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder 
om hvordan omsetningen av alkohol bør skje. Kommunen har ansvar for å gjennomføre 
årlige orienterings- og samarbeidsmøter med bevillingshaverne og kontrollinstans.  

 
Kontroll av salgs – og skjenkesteder skal utføres av kontrollør. Kontrollen kan foregå både 
åpent og anonymt. Alle nye bevillingshavere skal ha minst en åpen/ veiledingskontroll.  
 
Rapport sendes på e-post etter hver kontroll, i tillegg til kort veiledning på stedet dersom 
avvik oppdages. Skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som det er behov, men hvert 
bevillingssted skal likevel kontrolleres minst en gang årlig. Til sammen skal kommunen utføre 
minst tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder i kommunen.  

 
Trysil kommune ser strengt på bevillinger som ikke overholdes, særlig med fokus på 
skjenking/ salg til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, mindreårige og utover  
skjenke-/ salgstid.  
 
Dersom det avdekkes brudd på kontrollen, vil salgs- og skjenkestedet innen én uke motta 

kopi av tilleggsrapport med anledning til å uttale seg. Frist til tilbakemelding settes til to 

uker.  

10.2 Retningslinjer for kontrollvirksomheten 

Trysil kommune er ansvarlig for å kontrollere at utøvelsen av salgs- og skjenkebevillingene er 

i tråd med alkoholloven og kravene som er gitt i bevillingen, jf. alkoholloven § 1-9 og 

forskriften kap. 9. Hvert bevillingssted skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, og 

kontrollfrekvensen skal øvrig være i samsvar med alkoholforskriften § 9-7.  

Fra 1.1.2016 er det krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått 

kunnskapsprøve for kontrollører. Kontroll av skjenkebevillinger skal gjennomføres av to 

kontrollører.  

Kontrollvirksomheten baseres på følgende retningslinjer: 

 Det utøves skjønn i valg av kontrolltidspunkt slik at det skal være vanskelig å 

avdekke mønster i kontrollørenes arbeid. 

 Kontroll holdes til de tider da det må antas å være størst trafikk på 

bevillingsstedet. 

 Kontrollørene bruker dobbel tid på kontrollene på de større skjenkestedene. 

 Dersom det observeres avvik under en kontroll, skal bevillingshaver få 

veiledning av kontrollørene når kontrollen er ferdig.  

 overtredelser skal bevillingsstedet kontrolleres på nytt forholdsvis raskt. 
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 Nye bevillingshavere/ drivere tilbys en åpen veiledning etter oppstart/ 

overtakelse.  

Forhold som kontrollene særlig skal rette seg mot, er: 

 Aldersgrensebestemmelsene 

 Skjenking/ salg til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 

 Brudd på bistandsplikten 

 Forsvarlig drift 

 Salgs- og skjenketidsbestemmelsene  

I tillegg skal det kontrolleres at steder som har pålegg om politigodkjente ordensvakter 

følger opp dette.  

Innholdet i internkontrollen kontrolleres ved egne kontroller.  

10.3 Bevillingshavers internkontroll 

Bevillingshaver er ansvarlig for at virksomheten har et internkontrollsystem, jf. alkoholloven 

§ 1-9 og forskriften kap. 8. Internkontrollsystemet skal foreligge skriftlig og skal blant annet 

inneholde: 

 Oversikt over ansatte, organisasjons- og ansvarsforhold 

 Rutiner for å sikre at alkohollovgivningen og kravene i bevillingen overholdes i 

den daglige drift 

 Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik  

11. Sanksjoner 
Fra 01.01.2016 er det innført et nasjonalt prikkbelastningssystem for salgs- og 
skjenkebevillinger, jf. alkoholforskriftens kapittel 10.  
 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 1 prikk: 

 Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften. 

 Brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften. 

 Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. 4-4 i alkoholforskriften.  

 Gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften. 

 Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkohollovens §§ 3-2 og 4-3. 

 Brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2 og kapittel 14 i 
alkoholforskriften. 

 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.   

  
Følgende overtredelser fører til tildeling av 2 prikker:  

 Det gis adgang til lokalet til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, 
eller bevillingshaver sørger ikke for at personer som er åpenbart rusmidler 
forlater stedet, jf. § 4-1 i alkoholforskriften. 

 Mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, 
jf. kapitel 8 i alkoholforskriften. 
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 Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 
6 i alkoholforskriften.  

 Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 
alkoholforskriften. 

 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 4 prikker: 

 Salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 
i alkoholforskriften. 

 Skjenking til personer som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av 
rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i alkoholforskriften.  

 Brudd på salgs-, utleverings- og skjenkebestemmelser, jf. alkoholloven §§ 3-7 
og 4-4.  

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

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

 
Følgende overtredelser fører til tildeling av 8 prikker:  

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

 Brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften. 

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

 Hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven 1-9. 
 

11.1 Inndragning av bevilling 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på 2 år tildeles tilsammen 12 prikker, skal 
hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Blir 
det i løpet av 2 års perioden tildelt flere enn 12 prikker, skal inndragningen øke tilsvarende.  

 
Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  
2 års perioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden. Ved 
overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet.  
 
Bevillingshaver som er ilagt advarsel eller får bevillingen inndratt skal følges opp med 
hyppige kontroller.  

 
Foreligger det spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre 
prikker for en overtredelse. Foreligger det svært skjerpende omstendigheter, kan 
kommunen tildele flere prikker for en overtredelse. Ved svært skjerpende omstendigheter, 
kan lengden på inndragningen økes, og i de alvorligste tilfellene inndra bevillingen for resten 
av perioden.  
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Det er delegert til rådmannen å sende ut forhåndsadvarsel om tildeling av prikker, 
inndragelse av bevilling vedtas av formannskapet. Når 6 prikker er tildelt, innkalles 
bevillingshaver til møte med bevillingsmyndighet. Tildeling av prikker er et enkeltvedtak og 
kan påklages etter forvaltningslovens regler. Kommunen skal sende ut forhåndsvarsel om 
inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.  

 
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. Reaksjonsform fastsettes etter vurdering av hvor 
graverende overtredelsen er. Som generelt krav skal bevillingen utøves på en forsvarlig 
måte, jfr. Alkohollovens §§ 3-9 og 4-7.  
 

12. Oppsummering  
Planen må revideres hvert 4. år, og må være ferdig revidert innen nåværende 
bevillingsperiode. Endringer i kommuneloven gjør at politiker ikke lenger skal være med i 
planarbeidet. Forrige planprosess var omfattende og involverte en rekke aktører. For en mer 
smidig prosess er det gjort endring fra rusmiddelpolitisk handlingsplan til alkoholpolitisk 
retningslinjer. Planen omfattes derfor nå kun bevillingspolitikken i Trysil kommune. 
Arbeidsgruppa har bestått av representant fra salgsbransjen, skjenkebransjen, politi og 
kommune, der næringsavdelingen har hatt sekretariatet. Mål for bevillingspolitikken er 
beskrevet og endringer i lovverket er hensyntatt.  

 

I henhold til forrige plan er det foreslått følgende endringer: 

 Skjenketidene for alkoholgruppe 3 endre slik at det er tillatt å skjenke fra kl 
13.00 til 02.00.  

 Det skal også innhente uttalelse fra brannvesenet om hvor mange personer 
lokalet er godkjent for 

 Ansatte skal ikke være rusmiddelpåvirket på jobb 

 Avgjørelsesmyndighet er delegert ned til rådmannen for en smidig 
saksbehandlingstid 

 Saksbehandlertid på enkeltanledning og ambulerende 

 Tydeligere definisjon  
  

 

 

 

  


