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Alkoholpolitiske retningslinjer for Gjerstad kommune 2016-2020

1. Formål
Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at salg og skjenking av
alkoholholdig drikke skjer i overensstemmelse med alkohollovens formål.
Målet er at de alkoholpolitiske retningslinjene sammen med «Rusmiddelpolitisk handlingsplan» i
størst mulig grad skal motvirke de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan
innebære.

2. Definisjoner
Alkoholholdig drikk, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-1:





Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 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 mellom 20 og 66 volumprosent alkohol.

3. Generelt om tildeling av salg og skjenkebevilling
Det finnes to typer bevillinger som kommunen styrer:
1. Salgsbevilling
2. Skjenkebevilling
 Alminnelig bevilling
 Engangsbevilling
 Ambulerende bevilling
Gjerstad kommune vil ved tildeling av bevilling vektlegge blant annet følgende:






Uttalelse fra NAV og politiet
Hensyn til beliggenhet i forhold til f eks kirke, skole med mere, samt hensyn til
trafikksituasjonen.
Uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene
At skjenkestedet ikke bidrar til ro- og ordensforstyrrelser
Skjenkelokalets beliggenhet, størrelse, karakter, samt målgruppe og tidligere erfaringer ved
fornyelse eller overtagelse av bevilling.

Kommunen fastsetter ingen grense for antall mulige bevillinger.
Det gis ikke skjenkebevilling til gatekjøkken, bensinstasjoner, kiosker og lignende. Det skal være
tydelig skilting på salgsstedet med opplysning om aldersgrense for kjøp av alkohol.
Det kan ikke serveres alkohol ved gjennomføring av idrettsarrangementer og barne- og
ungdomsaktiviteter.
2

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gjerstad kommune 2016-2020

3. Salgsbevilling
Bevilling for salg av alkoholholdig drikk med opptil 4,7 volumprosent alkoholinnhold (gruppe 1), kan
gis til matvarebutikker.

4. Skjenkebevilling
4.1 Vanlig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke (Gruppe 1,2 og 3) kan gis til hotell,
spiserestauranter, pub, kro, diskotek/danserestaurant og gårdsturisme.
4.2 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent (gruppe
1 og 2) kan gis til kafeteriaer som skiller seg klart fra konseptet gatekjøkken/hurtigmatrestaurant.
Skjenkebevilling kan og utvides til også å gjelde drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer(klasse
3) i lukket selskap.
4.3 En skjenkebevilling kan også innbefatte produksjon og/eller import av alkoholholdig drikk som
ikke er brennevin for skjenking i egen bedrift.
Vilkår for å produsere alkoholholdig drikk er at det er en del av virksomhetens totale tilbud og
egenart. Produksjonen må skje i godkjente lokaler og kommunen skal informeres hver gang
produksjonen settes i gang.
4.4 Ambulerende skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk kan gis for en tidsavgrenset periode i et
sluttet selskap. Med ambulerende bevilling menes en bevilling som er knyttet opp til et spesielt
arrangement der det er sendt ut en personlig invitasjon og det selges alkohol mot betaling. Det kan
søkes om gruppe 1, 2 og 3.
4.5 Kommunen kan gi en enkelt bevilling for en viss periode eller som en enkelt bevilling. Det kan
søkes for gruppe en og to. Bevillingen er knyttet opp til en bestemt begivenhet og det må søkes om
bevilling til hvert arrangement.
4.6 En skjenkebevilling er knyttet til bestemte lokaler og/eller uteplasser med godkjent skjerming.
4.7 Kommunen skal før tildelingen vurdere lokalets plassering, fysiske rom, konsept, m.m.
4.8 Opplæringslovens § 9-5, 3.ledd setter grenser for alkoholservering i skolebygg:
«På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast
alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I
kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse anlegga
vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.»

5. Salgs- og skjenketider
5.1 Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold kan skje i tidsrommet:
Mandag – fredag, inklusiv dagen før Kristi Himmelfartsdag

kl. 08.00 – 20.00
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Lørdag/dager før helligdager
Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

kl. 08.00 – 18.00

5.2 Skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent kan skje i
tidsrommet:
I skjenkelokale
I skjenkelokalet ved lukket selskap
Ved uteskjenking hverdager og søndager
Ved uteskjenking fredag/lørdag og dag før helligdag

kl. 09.00 – 02.00
kl. 09.00 – 02.00
kl. 09.00 – 01.00
kl. 09.00 – 01.00

5.3 Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje i tidsrommet:
I skjenkelokale
I skjenkelokale ved lukket selskap/ambulerende bevilling

kl. 13.00 – 01.00
kl. 13.00 – 01.00

5.4 Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak i søknader om dispensasjon fra
åpningstidsreglene.
5.5 Maksimal åpningstid for skjenkelokalet er lik skjenketida med tillegg av avviklingstid på 30
minutter.
Ellers gjelder lov og forskrifter om salg og skjenking.

6. Tildeling og inndragning av bevilling
6.1 Kommunestyret vedtar alle alminnelige salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingene kan tildeles for
inntil 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre
tiltrer.
6.2 Saksbehandlingstid for nye alminnelige bevillinger, samt for ambulerende bevilling er normalt 3
uker.
6.3 Inndragelse av bevilling kan skje i samsvar med § 1 – 8 i alkoholloven. Inndragelse skjer for minst
6 måneder.
6.4 Rådmannen er delegert myndighet til å gi ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i
sluttede selskaper, iht alkohollovens § 4-5 og til å avgjøre søknader om bevilling for en enkelt
bestemt anledning i h t alkohollovens § 1-6 annet ledd.
6.5 Ved arrangementer/konserter som er åpne for publikum kan det kun gis bevilling for servering av
alkoholholdig drikk med lavere volumprosent enn 22. Opplegg for kontroll og sikkerhet må på
forhånd være godkjent av lensmannen. Søknad om denne type bevilling må sendes Gjerstad
kommune minst 2 måneder før arrangementet med kopi til lensmannen.
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7. Vilkår
7.1 For alle salgs- og skjenkebevillinger i Gjerstad kommune gjelder følgende vilkår:
 Den som innehar bevillingen skal uoppfordret hvert år sende inn omsetningsoppgaven den
15. februar året etter. Dette gjelder de som har fast- og enkeltbevilling.
 Bevillingshaver v/styrer og stedfortreder plikter å møte kommunen for utveksling av
erfaringer, gjennomgang av aktuelle sider av lovverket, ordensmessige problemer osv når
kommunen tar initiativ til det.
 Internkontrollrutiner skal være skriftlige. Fra kommunens side blir det lagt vekt på
kartlegging av risikoforhold, rutiner for opplæring av nyansatte, rutiner for å hindre
salg/skjenking til mindreårige og rutiner for vakthold.
7.2 Spesielle vilkår for bevillingen kan fastsettes for det enkelte salgs- eller skjenkested.
7.3 Manglende oppfølging av vilkår vil kunne føre til at bevillingen inndras.

8. Gebyr
8.1 Salgsbevilling. Gebyrsats i henhold til forskrift.
8.2 Fast skjenkebevilling. Gebyrsats i henhold til forskrift.
8.3 Rådmannen er delegert myndighet til å fastsette gebyrsats for enkeltbevilling og ambulerende
bevilling.
8.4 Gebyr skal dekke kontrolltiltak. Gebyr som ikke blir nyttet til kontrolltiltak, skal brukes til
forebyggende tiltak.

9. Kontroll
9.1 Kontroll av gitte bevillinger foretas uanmeldt minst tre ganger i året pr salgs- og skjenkested etter
avtale med Securitas AS. En gang i året skal virksomhetens internkontroll i henhold til
Alkoholforskriftens kap 8 undersøkes. Rapport legges frem for kommunestyret til orientering.
9.2 Styrer og stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder skal avlegge kunnskapsprøve i Alkoholloven.
Denne tas på kommunehuset etter forhåndsavtale.

Retningslinjene vedtas med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 27; Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. jfr § 3-7 og 4-4.
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