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1) Vedtak 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 18. juni 2020 (sak 20/91) 

Kommunestyret vedtar alkoholpolitiske handlingsplan med vedtatte 

endringsforslag for perioden 2020 – 2024.  

Kommunestyret vedtar at innvilgede salgs- og skjenkebevillinger forlenges for 

perioden 30.06.2020 – 30.06. 2024.  

 

Kommunestyret tar følgende ønskede endringer fra NAV inn i planen:   

- Planens punkt 3.2.3. Årlig informasjon om cannabisbruk på vgs – her er også 

NAV ved ung-team med sammen med ungdomskontakt.   

- Planens punkt 5.6.1. Nytt kulepunkt der det fremkommer at sosialtjenesten i NAV 

innen område samfunnsutvikling er høringsinstans.   

- Planens punkt 7.7. Her står det at sosialtjenesten er høringspartner. Det bør stå 

NAV.   

 

I planens punkt 7.4.3 Alkoholfrie livsområder strykes kulepunkt seks «Torvet». I 

planens punkt 7.4.3 tas inn et nytt kulepunkt «Hollenderhagen».   

I planens punkt 7.4.3 tilføyes følgende: «Det gis kun skjenkebevilling på Torvet ved 

arrangementer i regi av festivalene.»  

 

De tekstlige endringsforslagene er innarbeidet i planen.   
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2) Innledning 

Alkoholloven regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Innenfor 

disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å 

utforme sin egen lokale alkoholpolitikk.  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 er en revidert utgave av planen som ble 

vedtatt i 2016. De vesentligste dokumentene for kommunens alkoholpolitikk er 

samlet:  

1. Relevante utdrag fra alkoholloven og alkoholforskriften 

2. Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger  

3. Reaksjoner ved brudd på bevillingen og inndragning av bevillingen 

(prikksystemet) 

4. Delegasjon - det vil si at kommunedirektøren gis delegert myndighet til å gi 

nye bevillinger og frata bevilling/utøve reaksjoner i henhold til 

alkoholpolitisk handlingsplan (som revideres hvert fjerde år).  Saker som er 

av prinsipiell betydning vil fremdeles behandles i kommunestyret.  

 

Alle salg- og skjenkebevillinger i Risør kommune må forholde seg til rammene 

som settes i planen. For øvrig vises det til Alkoholloven med tilhørende 

forskrifter1.   

Planen omhandler også relevante tema for serveringsbevillinger, siden mange som 

søker om skjenkebevilling også søker om serveringsbevilling.  

Teksten med blå skrift er direkte avskrift fra alkoholloven med forskrift og er ment 

som en veileder for leser.  

 

  

                                                 

1 Se www.lovdata.no  

http://www.lovdata.no/
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3) Alkoholpolitisk handlingsplan 

3.1 LOVGRUNNLAGET  

§ 1-1 Alkohollovens formål:  

Regulering 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 forbruk av alkoholholdige drikkevarer.  

Alkohollovens § 1-7d, Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan:  

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi 

forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.  

3.2 MÅLSETTINGER  

3.2.1 Hovedmål 

Hovedmålet med Risør kommunes alkoholpolitikk er å redusere de negative 

konsekvenser som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner, deres familier og for 

samfunnet. Dette skal gjøres gjennom å: 

 forebygge og redusere bruken av rusmidler i Risørs befolkning generelt  

 hindre at ungdom under 18 år bruker alkohol og narkotika.  

3.2.2 Andre målsettinger 

 Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for 

befolkningen i byens restauranter, puber og spisesteder. Det legges vekt på 

å utforme retningslinjer som er forutsigbare, at de forplikter både 

kommunen og bransjen, og at de fører til likebehandling. Det skal legges 

vekt på å hindre økonomisk kriminalitet. Kommunen skal bidra til å 

forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen, og dermed skape 

rettferdige konkurranseforhold.  

 Risør kommune er opptatt av å hindre diskriminering og sikre 

tilgjengelighet for alle. Likestillings- og diskrimineringsloven skal følges. 

Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om salgs- eller 

serveringsstedet har universell utforming, og eventuelt hva som gjør at 

universell utforming vil være en uforholdsmessig byrde for virksomheten 

(jfr. likestillings- og diskrimineringsloven § 17)».  

 Risør kommune er opptatt av seriøst arbeidsliv og å sikre at arbeidstakere i 

kommunens overnattings- og serveringsbransje lønnes etter tariff. Forskrift 

om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbransjen skal 

følges. Bevillingssøker skal i søknadsprosessen redegjøre for om 

serveringsstedet betaler sine ansatte etter tariff. Redegjørelsen vil være en 

del av grunnlaget for kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av 

bevillingssøknad etter alkoholloven § 1-7a. 

 Det skal være et felles ansvar mellom bevillingsmyndighet, 

bevillingshavere og andre aktører som har sitt virke opp mot utelivet, å 

opprettholde et trygt uteliv i byen og at alkoholomsetningen finner sted i 

samsvar med gjeldende lovverk og kommunale vedtak.  

 Kommunen vil tilrettelegge for et nært samarbeid mellom bransjen og 

bevillingsmyndigheten ved å opprettholde jevnlige møter for utveksling av 

informasjon, faglig oppdateringer og erfaringer.  
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 De ansatte og drivere i skjenkenæringen forplikter seg til å delta på de 

kursopplegg og samarbeidsmøter som blir igangsatt av 

bevillingsmyndigheten.  

3.2.3 Folkehelse2 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid 

for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig 

folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Alkoholbruk er blant 

de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Grupper med lavere 

utdanning og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre. 

Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problemer i samfunnet 

enn narkotika. I 2016 var det litt over 80 prosent av voksne som hadde drukket 

alkohol siste år. De ti prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av 

det totale forbruket. Det er ingen skarp grense mellom bruk og skadelig bruk. Mest 

utsatt er de som har et stort alkoholinntak over tid og/eller store inntak per gang 

(drikker til de blir beruset). Menn drikker mer og blir oftere beruset enn kvinner. 

Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som har et risikofylt 

alkoholbruk. Totalforbruket er derfor en god indikator på hvor mange som har et 

svært høyt alkoholinntak, og dermed økt risiko for helsemessige og sosiale skader. 

 
Figur 2 viser alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og Vinmonopol i regionen. Det er 

delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, avstand til Vinmonopol samt turisme, men 

disse faktorene må likevel tas i betraktning i tolkningen av tallene. Det er ikke korrigert for 

grensehandel, så det må vurderes om også dette kan ha påvirket tallene. 

Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på helse og 

livskvalitet. Risikoen for ulykkes- og voldsskader øker i forbindelse med 

beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid øker risikoen for enkelte kreftformer, 

hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, leverskader, selvmord og 

selvmordsforsøk. 

Ungdom er særlig sårbare for skadevirkninger av alkohol. Til tross for 

aldersgrensene på 18 og 20 år for å få kjøpt henholdsvis øl/vin og brennevin, 

drikker likevel mange under 18 år alkohol. Noen drikker da så mye at de blir 

beruset. Andelen som drikker alkohol og som drikker seg beruset, øker gjennom 

tenårene.  

                                                 
2 Utdrag fra folkehelseprofilen 2018 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0901&sp=1&PDFAar=2018
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Figur 3 viser andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært beruset i løpet av siste 12 

måneder. Tallene presenteres for kommunen, fylket og landet som helhet. 

For kommunen er det en målsetting å redusere de skadevirkningene 

alkoholforbruket påfører den enkelte, deres familier og samfunnet. Det skal 

gjenspeiles i alkoholpolitisk handlingsplan.  

Kommunen vil understreke at barn, unge og unge voksne er en viktig målgruppe i 

det forebyggende arbeidet. Det er derfor viktig å opprettholde familie-, idretts- og 

fritidsarrangementer som er rettet inn mot barn og unge som alkoholfrie soner.  

Risør kommune arbeider på flere måter for å redusere bruk av og negative 

konsekvenser ved bruk av alkohol, blant annet gjennom: 

 Utsett! - et alkoholforebyggende program som brukes inn mot 

foreldregruppen på ungdomsskolen.   

 Kjærlighet og grenser – Program for elever og foresatte på 7. og 8. 

klassetrinn som brukes til forebygging av alkohol-, narkotika- og 

tobakksbruk blant tenåringer, med fokus på å styrke relasjonen i familien. 

 SLT-modellen skal sikre at de ressursene som allerede finnes hos 

kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet. 

Ungdomskontakten/SLT-koordinator koordinerer dette arbeidet.  

 Jordmor og andre tjenesteutøvere er ressurspersoner med kompetanse i 

“Rus – tidlig intervensjon”.  

 "Ansvarlig Vertskap", med støtte fra KoRus Sør, Borgestadklinikken. Det 

viktigste i programmet er bevisstgjøring og kompetanseheving blant ansatte 

og ledere på skjenkesteder og systematisk samarbeid med bransjen og 

Politiet.  

 Politiet har foredrag på 9. trinn og for russen.  

 Gjennom VIP på VGS snakker helsesykepleierne om rus (VIP=Veiledning 

og Informasjon om Psykisk helse i skolen).  

 Risør kommune v/ungdomskontakt og NAV (Ung-team) holder årlig et 

cannabis-foredrag for VG2.  

 Risør kommune ble «Av-og-til-kommune» i 2016. Av-og-til er en alkovett-

organisasjon. Av-og-til-koordinator i Risør kommune er blant annet 

høringspart og uttaler seg i alle salgs- og skjenkesaker 

 BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal sikre helhetlig og koordinert 

innsats uten brudd i oppfølgingen av gravide, barn, unge og foreldre det er 

knyttet undring eller bekymring til. 
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3.2.4 Kommunens handlingsrom for å oppnå målsettingene 

De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å 

redusere alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og 

innskrenke salgs- og skjenketider. Forbruket går ned og skadeomfanget reduseres 

dersom antall salgs- og skjenkesteder reduseres og salgs- og skjenketider 

innskrenkes. Normaltiden for skjenking av øl/vin er til kl. 01.00. Kommunene kan 

imidlertid innskrenke skjenketiden, eller de kan utvide den til kl. 03.00.  

Salgs- og skjenkesteder har ansvar for forsvarlig alkoholhåndtering, som å unngå 

skjenking til mindreårige og overskjenking. Kommunene er pålagt å føre 

kontroller. 

(Utdrag fra folkehelseprofilen til Risør 2018)  

3.3 SAMARBEID MED POLITIET OG KONTROLLØRER 

Risør kommune samarbeider godt med Politiet. Politiet mener at bransjen i Risør 

kommune har seriøse aktører. Hovedutfordringen er stort sett hjemmefester, 

spesielt der det er ungdom involvert.  

Inntrykket av en seriøs bransje i Risør kommune vises også gjennom kontrollene 

som Securitas gjennomfører, hvor det er svært få avvik. Det har ikke vært 

rapportert inn alvorlige hendelser fra Securitas i bevillingsperioden 2016-2020. Det 

er totalt gitt 23 prikker for 15 brudd. En bevillingshaver kan ha opptil 12 prikker 

før kommunestyret skal vurdere inndragning en uke (kan gjøres strengere eller 

midlere).  

3.4 UTARBEIDELSE AV PLANEN 

Tekst og innhold i planen er oppdatert internt i Risør kommune av Av-og-til-

koordinator Elin Evensen, Folkehelsekoordinator Malin Paust og 

samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe (saksbehandler).  

Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble sendt på høring til 

samtlige salgs- og skjenkebevillingssteder, til politi, høringsinstanser og 

interesseorganisasjoner i april 2020. Det kom inn ett høringssvar, fra Av-og-til-

koordinator (vedlagt den politiske saken i juni 2020).  

Kommunestyret behandlet planen 18. juni 2020. Det viste seg at NAV ikke hadde 

fått planen til høring (feil med videresending av post), så deres merknader ble 

drøftet og tatt inn i Livsløpsutvalgets innstilling til kommunestyret. De vedtatte 

endringsforslagene ble skrevet inn i planen etter vedtak.  

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0901&sp=1&PDFAar=2018
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4) Bevillingsperioden  

Det er kommunestyret som gir bevilling til salg/skjenking av alkoholholdig drikk 

innenfor kommunens ansvarsområde. Bevillingen gis vanligvis for en periode på 

inntil fire år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre 

tiltrer.  

Dersom kommunen har gjort en gjennomgang av alkoholpolitikken, kan 

kommunestyret beslutte at salgs- og skjenkebevillingene gjelder for en ny periode 

på inntil fire år. Kommunestyret vil dermed – gjennom vedtak av alkoholpolitisk 

handlingsplan – fornye salgs- og skjenkebevillingene. 

Alkoholpolitisk handlingsplan må som et minimum revideres hvert fjerde år, senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Lovhjemmel: Alkohollovens § 1-6. Bevillingsperioden.  
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5) Felles for salgs- og 
skjenkebevillinger 

5.1 DEFINISJON AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (ALK.LOVEN § 1-3) 

I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som 

inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at 

aldersgrensebestemmelsen i alkohollovens § 1-5 også får anvendelse på drikk 

mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

I denne lov betyr  

 alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

 alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 

volumprosent alkohol 

 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 fra og med 22 til og 

med 60 volumprosent alkohol 

5.2 ALDERSGRENSER (ALK.LOVEN § 1-5)  

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til 

noen som er under 20 år. 

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 

1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år. 

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 

20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år.  

Aldersgrense gjelder både for gjester/kunder og betjening. Ansatte på salgs- og 

skjenkesteder skal ved tvil om alder kreve legitimasjon.  

5.3 STYRER OG STEDFORTREDER (ALK.LOVEN § 1-7C) 

Det skal oppnevnes en styrer og en stedfortreder for hver bevilling. Bare personer 

som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer. 

Styrere og stedfortreder må være over 20 år og ha uklanderlig vandel.  

Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at 

virksomheten er slik organisert at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i 

forbindelse med skjenkingen eller salget. Dette innebærer at styreren har ansvaret 

for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverk, og at de overholder dette, 

for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede personer eller mindreårige.  

Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortrederen.  

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder 

hvis denne personen f.eks. slutter.  
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5.4 KUNNSKAPSPRØVER (ALK.LOVEN § 1-7C) 

For salgs- og skjenkebevillinger skal styrer og stedfortreder ha gjennomført 

kunnskapsprøven til alkoholloven (dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av den).  

For serveringsbevillinger skal styrer ha bestått etablererprøven. Prøvene 

gjennomføres i regi av Risør kommune.  

5.5 UTØVELSE AV BEVILLINGEN (ALK.LOVEN § 3-9) 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillings-

vedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er 

oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.  

Bevillingshaver plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen om 

endringer ved den gitte bevilling.  

5.6 SØKNAD OM BEVILLING 

Søknad om salgs- eller skjenkebevilling skal inneholde/vedlegges følgende: 

 firmaattest 

 skatteattest 

 tegninger av lokalene 

 konseptbeskrivelse 

 bevis for bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder 

 bevis for etablererprøve for styrer ved serveringssted 

 tiltak for internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 

alkoholloven overholdes 

5.6.1 Høringsinstanser (alk.lovens § 1-7) 

Kommunens høringsinstanser i søknad om salgs- og skjenkebevilling skal som 

hovedregel være:  

 Agder politidistrikt 

 Skatteetaten 

 Risør kommune v/område helse og omsorg  

 NAV v/sosialtjenesten 

 Risør kommunes AV-OG-TIL-koordinator  

I tillegg vurderes uttalelse fra enhet for eiendom og teknisk der det er relevant. 

Enhet for Rus og psykisk helsearbeid skal eventuelt uttale seg om 

bevillingssøknaden ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv.  

5.6.2 Kriterier ved vurdering av vandel (Alk.lovens § 1-7 a og b) 

Risør kommune benytter kriteriene i Alkohollovens §1-7 a og b for å vurdere 

søknader om salgs- eller skjenkebevilling:  

 § 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad  

 § 1-7b Krav til vandel  

5.7 DELEGASJONER 

I Risør kommune er det følgende myndighetssystem: 

 Kommunestyret vedtar de overordnede føringer og retningslinjer 

(Alkoholpolitisk handlingsplan). 
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 Avgjørelsesmyndighet og inndragning av salg- og skjenkesaker delegeres 

til administrasjonen i henhold til det ordinære delegasjonsreglementet i 

Risør kommune3.  (ikke-prinsipielle saker). 

 Saker som er av prinsipiell betydning vil fremdeles behandles i 

kommunestyret. 

 

Tildeling av salg- og skjenkebevilling:  

 Søknad om salgs- eller skjenkebevilling avgjøres av kommunedirektøren,  

jf § 1-7. 

 Søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning avgjøres av 

kommunedirektøren, jf. § 4-5 og § 1-6, andre ledd. En enkelt bestemt 

anledning kan maks strekkes seg over 6 dager.  

 Søknad om utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning avgjøres av 

kommunedirektøren jf. § 4-2 fjerde ledd.  

 Søknad om godkjenning av styrer og stedfortreder avgjøres av 

kommunedirektøren jf. § 1-7c Styrer og stedfortreder.  

 Søknad om fritak fra krav om stedfortreder avgjøres av kommunedirektøren 

jf. § 1-7c Styrer og stedfortreder.  

 

Tildeling av serveringsbevilling:  

 Kommunedirektøren gis fullmakt til å avgjøre søknader etter 

serveringsloven § 3 Bevilling, § 4 Styrer og stedfortreder, § 14 Melding om 

endringer ved serveringssted og § 22 Overdragelse, med adgang til videre 

delegasjon. Administrasjonen plikter å legge frem oversikt om behandlede 

søknader i årsmeldingen.  

 Fremsettes det søknad om skjenkebevilling etter alkoholloven sammen med 

søknad om serveringsbevilling behandles disse sakene samlet og følger 

delegasjonsbestemmelsene etter alkoholloven.  

 

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

 Tildeling av reaksjoner og inndragning av bevilling utføres av 

kommunedirektøren i henhold til kapittel 10, §§ 10-1 til 10-7 i 

alkoholforskriften. 

 Saker som er av prinsipiell karakter (f. eks særlig skjerpende 

omstendigheter), behandles i kommunestyret. 

 

Inndragning av serveringsbevilling:  

 Tilbakekalling av serveringsbevilling etter serveringslovens § 19 avgjøres 

av kommunedirektøren.  

 Suspensjon av serveringsbevilling etter serveringslovens § 18 Suspensjon, 

avgjøres av kommunedirektøren. Suspensjon vil si at kommunen straks kan 

sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre dersom dette er 

nødvendig for å avverge eller stanse lovbrudd, og det er skjellig grunn til å 

tro at bevillingen vil bli kalt tilbake etter § 19, eller at bevillingshaveren vil 

bli fradømt retten til å drive serveringssted etter straffelovens § 29 nr. 2.  

                                                 
3 DELEGASJONSREGLEMENT (risor.kommune.no)  

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/i3c7147e5-f2f0-40f6-b6c6-cb9cbe68be83/reglement-delegasjon-fra-risor-bystyre-til-kommunedirektoren-vedtatt-261120-redigert-071021.pdf
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Rapportering av omsatt mengde alkoholholdig drikk og gebyr 

 Fastsettelse av frist for innlevering av oppgave over forventet omsatt 

mengde alkoholholdig drikk avgjøres av kommunedirektøren jf. 

alkoholforskriftens § 6-3.  

 Gebyr for alkoholholdig drikke: Fastsettelse av bevillingsgebyr og frist for 

innbetaling avgjøres av kommunedirektøren jf. § 7-1 og alkoholforskriftens 

§ 6-1 og § 6-2.  

 

5.8 KLAGE (ALK.LOVEN § 1-16) 

I henhold til alkoholloven er det anledning til å klage på beslutninger som er fattet 

etter følgende kapitler i alkoholloven: 

 § 1-8 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

 § 3 Særlig om salg 

 § 4 Særlig om skjenking 

 § 7 Opplysninger til statistiske formål 

Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til 

statsforvalteren. 

Statsforvalteren 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 alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 

og 7, hvor Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan 

rettes mot kommunen. 

5.9 OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET (ALK.LOVEN § 1-10) 

Kommunen vil ved overdragelse kreve at det fremlegges kopi av den 

overdragelseskontrakt som er inngått mellom partene. Dette for å få dokumentasjon 

på at en overdragelse av virksomhet har funnet sted.  
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6) Særlig om salgsbevillinger  

6.1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGSBEVILLING 

a) Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

(gruppe 1) gis til dagligvareforretninger og rene ølutsalg. Med 

dagligvareforretning menes landhandel, supermarked e.l. som har et 

ordinært og variert dagligvaresortiment. Storkiosker e.l. kan ikke tildeles 

salgsbevilling.  

b) Det settes ikke begrensning (tak) på antall salgsbevillinger for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 

c) Salgstidene følger alkoholloven for alkoholholdig drikk gruppe 1.  

I Risør kommune er salgstidene for alkoholholdig drikk gruppe 1 kl 08:00 - 

20:00 på hverdager og til 08:00 – 18:00 på dager før søn- og helligdager 

unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, i henhold til alkohollovens § 3- 7 

som gir kommunestyret rett til å utvide tiden for salg.  

d) Det skal likevel vurderes å avslå søknad om salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 fra dagligvareforretning, subsidiært å 

begrense salgstiden, hvor det foreligger "særlige grunner" (salgsstedets 

lokalisering m.v., jfr. målsettingene i kapittel 3). 

e) Det kreves at styrer og/eller stedfortreder skal delta på dialogmøte i 

«Ansvarlig salg» i løpet av planperioden. Risør kommune arrangerer møtet. 

Manglende oppmøte kan resultere i en prikkbelastning (ihht 

alkoholforskriftens § 10-3, brudd på vilkår i bevillingsvedtaket).  

f) Det skal ikke foreligge negative uttalelser fra kommunens høringsinstanser 

som er av et slikt omfang at det kan stilles spørsmål om vandelskravet i 

alkohollovens § 1-7b ikke er oppfylt eller om søkers egnethet, jf. § 1-7a. 

Det er forholdene ved søkertidspunktet som skal danne grunnlaget for om 

kravet til uklanderlig vandel iht. alkohollovens kraver oppfylt og som skal 

danne grunnlaget for saksbehandlingen.  

g) Forpliktende avtaler med skatte- og avgiftsmyndighetene som overholdes 

av bevillingshaver regnes som om forholdet vedr. innbetaling av skatter og 

avgifter er brakt i orden.  
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6.2 ØVRIGE VILKÅR FOR SALGSBEVILLING:  

 Alle salgssteder plikter å tilby kundene et variert sortiment av alkoholfrie 

drikker. 

 Alkoholholdig drikke skal ikke plasseres ved inngangsparti eller ved 

forretningens kasser.  

 Det skal være klare skiller ved plassering av brus og rusbrus, og lettøl og øl.  

 Når virksomheten er i drift skal det til enhver tid foreligge dokumentasjon 

på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlige 

arbeidsavtaler samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse.  

 Det skal foreligge et internkontrollsystem iht. alkoholforskriftens 

bestemmelser innen 3 måneder etter at bevillingen er gitt. 

 Informasjonsmateriell for alder og legitimasjon skal plasseres godt synlig i 

salgslokalet og ved kasseapparater.  

 Salgsbevilling kan ikke tas i bruk før vilkår som er satt for tildeling av 

bevilling er imøtekommet.  
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7) Særlig om skjenkebevilling 

Alkoholloven har følgende definisjon av skjenking (alkohollovens § 1-4): 

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det 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 på husets nærmeste tilliggelser.  

7.1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SKJENKEBEVILLING 

a) Det skal legges til rette for et variert tilbud av skjenke-/spisesteder.  

b) Det settes ikke begrensning (tak) på antall skjenkebevillinger. 

c) Det kan gis skjenkebevilling til alle typer alkoholholdig drikk.  

d) Skjenkebevilling kan gis både ute og inne. 

e) Det gis ikke skjenkebevilling til gatekjøkken eller storkiosker.  

f) Det kreves at styrer og/eller stedfortreder skal delta på årlig dialogmøte i 

«Ansvarlig vertskap». Risør kommune arrangerer møtet. Manglende 

oppmøte kan resultere i en prikkbelastning (ihht alkoholforskriften § 10, 

brudd på vilkår for bevillingen).  

g) Det oppfordres til at alle som skjenker alkohol skal ha bestått 

kunnskapsprøve i «ansvarlig vertskap» (prøven er nettbasert).   

h) Ordensvakter/dørverter skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant 

lovgivning. 

i) Støy i forbindelse med skjenkesteder må begrenses i størst mulig 

utstrekning. Musikk utendørs, samt musikk innendørs der hvor det er åpne 

dører og vinduer, må stanse kl. 23:00 alle dager. Unntak kan bli vurdert i 

hvert enkelt tilfelle i forbindelse med spesielle arrangement og avgjøres av 

administrasjonen i samråd med politiet og miljørettet helsevern. 

j) Alle skjenkesteder plikter å tilby gjestene et variert sortiment av alkoholfrie 

drikker.  

k) Det skal ikke foreligge negative uttalelser fra kommunens høringsinstanser 

som er av et slikt omfang at det kan stilles spørsmål om vandelskravet i 

alkohollovens § 1-7b ikke er oppfylt eller om søkers egnethet, jf. 

alkoholloven §1-7a.  

l) Det er forholdene ved søkertidspunktet som skal danne grunnlaget for om 

kravet til uklanderlig vandel iht. alkohollovens kraver oppfylt og som skal 

danne grunnlaget for saksbehandlingen  

m) Forpliktende avtaler med skatte- og avgiftsmyndighetene som overholdes 

av bevillingshaver regnes som om forholdet vedr. innbetaling av skatter og 

avgifter er brakt i orden.  

n) Ved søknad om og tildeling av skjenkebevilling settes det som en 

forutsetning at arbeidsmiljøloven følges for ansatte i bedriften.  

o) Ved vurdering om etablering kan det tas hensyn til om det har vært gjentatte 

konkurser ved tidligere drift på stedet.  

p) Det gis ikke skjenkebevilling til steder som kun har spill som sitt 

driftskonsept. 
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7.2 SKJENKETID 

a) Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 

volumprosent alkohol (gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 09.00. 

b) Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer 

(gruppe 3), kan skje fra kl. 13.00. 

c) Innendørs skjenketid er maksimalt til kl 02:00. 

d) Skjenketid utendørs er maksimalt til kl. 02:00. Det legges spesielt vekt på å 

vurdere begrensninger i skjenketiden ved sjenanse for naboer (kap 7.4, 

Skjenkestedets lokalisering).  

e) Det kan gis utvidet skjenketid fram til kl. 03.00 under festivalene og ved 

spesielle arrangementer, ute og inne.  

f) Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter 

etter skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det 

ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunktet.  

7.3 ØVRIGE VILKÅR FOR SKJENKEBEVILLING (JFR 
FORSKRIFTENS KAPITTEL 4, UTDRAG) 

 Personer som er åpenbart beruset må ikke gis adgang til skjenkestedet. 

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på 

skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende 

forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som 

trenger det, får nødvendig bistand.  

 Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må 

antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere 

av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres 

alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.  

 Det må påses at personer som ikke fyller aldersgrensekravene i 

alkohollovens § 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester.  

 Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller 

medtar alkoholholdig drikk når det forlater skjenkestedet.  

 Brennevin kan bare skjenkes i mengder 2 cl og 4 cl. Dette gjelder ikke for 

servering av cocktails.  

7.4 SKJENKESTEDETS LOKALISERING 

7.4.1 Barn og ungdom 

 Det skal vises tilbakeholdenhet med å gi skjenkebevilling til skjenkested 

lokalisert i særlig nærhet av skole, lekeplass/lekeområde, ungdomsklubb 

eller andre steder der barn og ungdom samles.  

 Hvis det er aktuelt å gi slik, skal det særlig vurderes å begrense 

skjenketiden til tider utenom hvor barn og ungdom samles.  

 Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år skal være 

alkoholfrie. Ved slike arrangementer skal det heller ikke skjenkes til de som 

er over 18 år. 

 Konserter/festivaler hvor det serveres alkoholholdig drikke skal i 

utgangspunktet ha aldersgrense 18 år. kommunedirektøren vurderer 

søknaden i samarbeid med politiet om endelig aldersgrense/alkoholfrie 

soner. 
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 I lokaler som har skjenkebevilling må det søkes om arrangementer som 

rettes inn mot ungdom under 18 år. Søknaden behandles og avgjøres av 

kommunedirektøren. 

 Alle lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe, og som mottar 

kommunal støtte, skal forplikte seg til å ha alkoholfrie arrangementer. 

7.4.2 Sjenanse 

 Det skal vises tilbakeholdenhet med å gi skjenkebevilling til skjenkested 

lokalisert i eller nær boligområde, eldreboliger, institusjoner eller andre som 

i særlig grad vil kunne bli sjenert av skjenkevirksomheten.  

 Hvis det er aktuelt å gi slik, skal begrenset skjenketid eller andre vilkår 

særlig vurderes. 

7.4.3 Alkoholfrie livsområder 

 For å opprettholde/styrke alkoholfrie livsområder skal det vises 

tilbakeholdenhet med å tildele skjenkebevilling til skjenkested i tilknytning 

til: 

 offentlige institusjoner som kino og bibliotek idrettsbygg og –anlegg 

 bygg og anlegg som særlig benyttes av lag og foreninger 

 friluftsområder og andre utearealer som særlig benyttes i frilufts-

sammenheng. 

 Hollenderhagen  

Det gis kun skjenkebevilling på Torvet ved arrangementer i regi av festivalene. 

Det er mulighet for å servere alkohol på Risørhuset ved kulturelle arrangementer 

som er rettet mot et voksent publikum. Denne muligheten gjelder ikke dersom det 

samtidig er andre arrangementer i Risørhuset som er rettet mot barn og unge. Selv 

om arrangementet er rettet mot et voksent publikum, er det ikke krav om 

aldersgrense. 

7.5 KRITERIER VED VURDERING AV ULIKE DRIFTSKONSEPTER 

Bevillingssøker skal legge frem en konseptbeskrivelse i søknaden, slik at det i 

bevillingsvedtaket kan beskrives hva slags type virksomhet man gir bevilling til. 

Endringer i konseptet kan medføre bortfall av bevilling iht. alkohollovens § 4-2. 

Dette blir gjeldende når et skjenkested skifter karakter, f.eks. restaurant til pub, 

endringer i målgruppen og lignende.  

7.6 SKJENKEBEVILLING TIL BÅT 

Det skal som hovedregel ikke gis skjenkebevilling til båt i alminnelig rutegående 

passasjertrafikk. Skjenkebevilling for sluttede selskaper kan gis etter nærmere 

vurdering. 

7.7 SLUTTEDE SELSKAP - ENKELTANLEDNING 

Skjenkebevilling for sluttede selskaper eller enkeltanledning kan gis etter nærmere 

vurdering, basert på søknad. Høringsparter er Politiet, NAV og Av-og-til 

koordinator. 

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, 

fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All 

servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling. 
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Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller 

skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte 

til selskapslokaler. 

Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte 

begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik 

bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet 

selskap. 

Retningslinjer for skjenkebevilling for enkeltanledning 

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en 

slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske 

hensyn ivaretas. Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes 

alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke 

skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.  

a) For hver bevilling gitt for en enkelt anledning skal det utpekes en styrer og 

stedfortreder. Disse må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har 

sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått 

kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved 

tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal 

kjøpes alkoholholdig drikke engros.  

b) Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år og 

skjenking eller utlevering til person under 18 år av annen alkoholholdig 

drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene 

gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikk.  

c) Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på 

en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.  

d) Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar 

med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter 

å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangement bevillingen gjelder 

for.  

e) Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt 

besøk av kommunens kontrollører. Kontrollørene kan oppholde seg i 

skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner 

sted brudd på skjenkebestemmelsene.  
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8) Internkontroll  

For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. 

alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre 

internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, 

alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.  

Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter 

planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 

bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.  

8.1 INTERNKONTROLLSYSTEM  

Det skal foreligge et internkontrollsystem innen 3 måneder etter at bevillingen er 

gitt (alkoholforskriftens bestemmelser).  

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal  

1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i 

medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,  

2. sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til 

internkontroll,  

3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver 

og ansvar er fordelt,  

4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og 

bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for 

virksomheten,  

5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik,  

6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen,  

7. ha dokumentasjon på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og 

har lovlige arbeidskontrakter, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for 

disse. 

8. ha arbeidsantrekk: Alt personale skal bære skilt/arbeidsantrekk som klart 

skiller personalet fra gjestene.  

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for 

kontrollmyndigheten.  
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9) Kontrollmyndighet 

Risør kommune har ansvar for kontroll med utøvelse av kommunale salgs- og 

skjenkebevillinger, herunder kontroll med føring av internkontroll, jfr 

alkohollovens § 1-9 og forskriftens § 9. 

Risør kommune kjøper kontroll-tjenestene av et privat firma som tilfredsstiller 

forskriftens krav.  

Veileder i salgs- og skjenkekontroll utgitt av Helsedirektoratet legges til grunn for 

kontrollvirksomheten i Risør kommune. Kontrollørenes befaringer på 

skjenkesteder loggføres. Alle kontrollører har bestått kunnskapsprøven. 

Kontrollene gjennomføres av minimum to kontrollører samtidig.  
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10) Reaksjoner 

10.1 REAKSJONER OVERFOR BEVILLINGSHAVERE VED 
OVERTREDELSER AV ALKOHOLLOVGIVNINGEN ELLER 
BESLEKTEDE BESTEMMELSER 

Retningslinjene har hjemmel i alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens § 10-1 til 

10-6. 

10.1.1 Inndragning av bevilling 

Alkoholloven § 1-8 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger:  

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av 

bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom 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 ved 

overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når 

bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.  

 

Ved vurdering av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant 

annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillings-

haveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp for-

holdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.  

 

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på 

skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av 

grunner som nevnt i straffeloven § 349a. 

 

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av 

bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og 

standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. 

 

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. 

Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av 

inndragningsadgangen etter dette ledd. 

 

Inndragning i Risør kommune kan begrenses til å gjelde en del av salgs- eller 

skjenkestedet, såkalt partiell inndragning.  

I henhold til delegasjonen i kapittel 5.7, vil det være kommunedirektøren som 

utfører inndragningen, basert på de rammene som kommunestyret har vedtatt. 

10.2 REAKSJONER VED OVERTREDELSER: 
PRIKKTILDELINGSSYSTEMET  

I henhold til endringene i alkoholforskriften fra 1. januar 2016, skal kommunene 

innføre et prikktildelingssystem ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige 

forpliktelser. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall 

prikker. Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de 

anvisninger som følger av forskriftens kapitel 10: 

§ 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 
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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. 

§ 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 kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom 

det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke 

lengden på inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av 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. 

§ 10-3 Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte 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 fire prikker: 

 salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 

3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli 

åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften 

 brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. 

alkoholloven § 3-7 og § 4-4 

 skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. 

alkoholloven § 1-5 første ledd 

 brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker 

alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to 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 
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 gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet 

ledd 

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

Følgende overtredelser fører til tildeling av én 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. 

§ 10-4 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 kommunen tildele 

flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Kommunestyret 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. 

§ 10-5 Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret 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 tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse 

med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som 

grunnlag. 

§ 10-6 Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen 

sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av 

tildeling av prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter 

vedtakelsesdato. 

§ 10-7 En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. 

Bevillingen kan likevel ikke inndras dersom årsaken til manglende bruk av 

bevillingen er hindring utenfor bevillingshavers kontroll og som han ikke med 

rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder bare i den 

utstrekning det kan antas at driften kan gjenopptas innen rimelig tid.  
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11) Bevillingsgebyrer 

Alkoholloven § 7-1, Bevillingsgebyret:  

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.  

 

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For 

bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende 

bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. 

Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. 

 

Bevillingsgebyrene i Risør kommune følger de satser som til enhver tid er fastsatt i 

alkoholforskriften. 

Kommunedirektøren setter gebyr for ambulerende bevillinger og bevillinger for en 

enkelt anledning. Gebyret skal i første rekke dekke kostnader ved behandling av 

bevillingssøknaden og kontroll med utøvelsen av bevillingen. 

11.1 OPPGAVE OVER FORVENTET OG FAKTISK OMSETNING 

Frist for innsending av oppgave over forventet omsetning innebærende år og 

faktisk omsetning året før settes til 1. april. 

Frist for betaling av gebyr oppgis i faktura. 

(Frister avgjøres av kommunedirektøren i henhold til punkt 5.7 Delegasjoner) 

 

Eventuelt etteroppgjør for avvik mellom forventet og faktisk omsetning kan 

reguleres i neste gebyrbetaling.  

 

 

 


