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INNLEDNING
Alkoholpolitisk handlingsplan angir mål og retningsvalg for det alkoholpolitiske arbeidet
i Våler kommune. Kommunen er gjennom alkoholloven § 1-7d pålagt å utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan, og departementet kan gi forskrifter om innholdet i planen.
Handlingsplanen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode og gjelder for
4 år av gangen.
Alkoholloven gir kommunene ansvar for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, og for å
føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle
avvik. All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling).
Kommunens behandling av bevillinger regulerer tilgjengeligheten av alkohol ved å
bestemme hvor og når det kan skjenkes og selges alkohol, og hvem som kan drive slik
virksomhet.
Våler kommunen skal legge forholdene til rette for salg og skjenking, samtidig som
kommunen i størst mulig utstrekning har som mål å begrense de samfunnsmessige og
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Kommunen skal ivareta helse og
sosialpolitiske hensyn på best mulig måte, samtidig som det er viktig å ivareta
næringspolitiske hensyn.
Planen gir retningslinjer for Våler kommunes salgs- og skjenkepolitikk. De enkelte søknader
om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer behandles i overensstemmelse med de
politiske prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen.
Retningslinjene skal være forutsigbare, tydelige og tilgjengelige, og skal gi politikere,
innbyggere og næringsdrivende en oversikt over hva som blir lagt til grunn ved behandlingen i
slike saker.
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GENERELLE RETNINGSLINJER:
1. Bevillingsperioden settes til 4 år. Det foretas en vandelsvurdering av alle styrere og

stedfortredere før ny tildeling eller fornyelse av bevilling.
2. Salgs- og skjenkebevilling kan nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om

søkerens vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som
har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte- og avgiftsmyndighetene
om vandel i forhold til denne lovgivningen.
3. Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses

egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere erfaring
med søkerens utøvelse av bevilling i form av:
- brudd på vilkår som er satt for bevillingen
- brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
- endring av driftskonsept uten godkjenning
- klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet
- brudd på reklamebestemmelser
4. Bevillingshaver må sørge for at styrer og stedfortreder gjennomfører og

består kunnskapsprøven i alkoholloven innen 2 måneder etter at de har
tiltrådt.
5. Bevillingshaver skal ikke ha noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes

alkohol.
6. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30

minutter etter skjenketidens utløp.
7. Bevillingshaver er ansvarlig for å rydde opp og fjerne søppel på uteområdene som har

vært brukt til selve bevillingen og også tilstøtende områder som har blitt forsøpla pga
bevillingen.

Delegasjon:
Det delegeres til formannskapet å behandle søknader om salgs- og skjenkebevilling etter
alkoholloven § 1-7 og eventuell inndragning av gitte bevillinger etter alkoholloven § 1-8, 1. og
4. ledd.
Det delegeres til kommunedirektøren å:
- Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger for enkeltanledning etter
alkoholloven § 1- 6, 2.ledd
- Avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5
- Avgjøre søknader om utvidelse av skjenkeareal for enkeltanledninger etter
alkoholloven § 4- 2, 4.ledd
- Avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for enkeltanledninger etter
alkoholloven § 4-4, 3.ledd
- Fastsette bevillingsgebyr etter alkohollovens § 7-1.
- Godkjenne ny styrer og stedfortreder etter alkoholloven § 1-7c
- Tildele prikker og foreta inndragning av salgs og skjenkebevillinger etter alkohollovens
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§ 1-8, 2. og 3. ledd og alkoholforskriftens kapittel 10.

Bevillingsgebyr:
Bevillingsgebyr på kommunale salgs - og skjenkebevilling fastsettes for ett kalenderår om
gangen på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. Alkoholforskriften
§ 6-1. Satsene defineres i paragraf § 6-2.
Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Det
delegeres til kommunedirektøren å fastsette gebyret lavere enn ovennevnte minimumsgrense
der denne synes urimelig.

Definisjoner:
Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol.
Salg: Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for
drikking utenfor salgsstedet.
Skjenking: Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.

Kriterier/vilkår:
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er bevillingshavers
plikt og ansvar å sette seg inn i de gjeldende lover og retningslinjer, og at bevillingen utøves
på en forsvarlig måte etter disse. Bevillingen skal kunne forevises på arrangementet.

Kontroll av salgs- og skjenkesteder:
Kommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder i kommunen, og påse at omsetning
av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Kontrollørene som utfører kontrollene
på bevillingsstedene avgir rapport til kommunedirektøren. Dersom en bevillingshaver ikke
overholder de vilkårene som er gitt i bevillingen eller bryter alkoholloven og
alkoholforskriften, skal kommunen inndra bevillingen for en kortere eller lengre periode.
Etter alkoholforskriftens kapittel 10 er kommunen forpliktet til å tildele prikker ved
regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker. Det delegeres til kommunedirektøren
å tildele prikker og inndra bevillinger etter alkohollovens § 1-8, 2. og 3. ledd og
alkoholforskriftens kapittel 10. Ved andre brudd på vilkåret til bevillingen, som ikke er
omfattet i prikktildelingssystemet i alkoholforskriftens kapittel 10, skal kommunedirektøren
forberede sak for formannskapet.
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SKJENKEBEVILLINGER:
Det kan gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.
Det kan innvilges skjenkebevilling for hvert enkelt skjenkested ut ifra en helhetsvurdering av
driftskonsept, beliggenhet, skjenkestedets størrelse og innredning, målgruppe, samt uttalelser
fra andre offentlige myndigheter. Iht. alkoholloven § 1-7a, kan det videre legges vekt på om
bevillingssøker eller andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten er egnet til å ha
bevilling. Et driftskonsept kan for eksempel være diskotek/dansested, restaurant, kafé eller pub.
Driftskonseptet som er lagt til grunn ved tildeling av bevillingen, vil være gjenstand for senere
kontroller. Dersom et skjenkested endrer karakter, vil bevillingen falle bort.
Skjenketider:
Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested, ut ifra en helhetsvurdering
av driftskonsept og innkomne uttalelser:
Gruppe 1 og 2: kl. 08:00 til kl. 02:00
Gruppe 3:
kl. 13:00 til kl. 02:00
Skjenketid utendørs servering:
Skjenketid for utendørs servering følger i utgangspunktet skjenketiden inne, men vurderes for
hvert enkelt skjenkested ut fra beliggenhet og etter innkomne uttalelser, bl.a. fra politiet.
Utendørs skjenkeareal skal være tydelig grensemarkert med gjerde eller lignende.

Ambulerende:
Hjemles av alkoholloven § 4-5:
Ambulerende skjenkebevillinger kan gis for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Ambulerende bevilling
gis bare til sluttede selskaper. Med ”sluttet selskap” menes at det allerede, og før skjenkingen
begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål, i et bestemt
lokale, f.eks. til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.
Søknad om slik bevilling skal være levert senest 14 dager før arrangementet skal
gjennomføres. Det innhentes ikke uttalelse fra politi eller andre for søknader om ambulerende
skjenkebevilling.
Imidlertid kan politiet underrettes om vedtaket.
Søknaden avgjøres av kommunedirektøren.

Enkeltanledning:
Hjemles av alkoholloven § 1-6, andre ledd.
Det kan gis skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller en bestemt del av året.
Gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler, konserter og dansetilstelninger.
Søknad om slik bevilling skal være levert senest 14 dager før arrangementet skal
gjennomføres. Det kan innhentes uttalelse fra politi eller andre for søknader om
enkeltanledning. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Politiet og evt.
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kontrolltjenesten bør underrettes om vedtaket.
Søknaden avgjøres av kommunedirektøren.
Skjenkegebyr for enkeltanledning kan beregnes etter omsatt vareliter av de ulike typene
drikk. Det er anledning til å sette et lavere gebyr eller unnlate å kreve gebyr, og denne
vurdering delegeres til kommunedirektøren.

SALGSBEVILLINGER:
Det kan gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. Bevillingen må knyttes til et
driftskonsept, for eksempel en dagligvareforretning, netthandel, en spesialforretning, salg over
disk osv. Det kan ikke gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk ved kiosker og
bensinstasjoner, jfr. alkoholforskriften § 3-4. Med «bensinstasjon» forstås utsalgssted som i
det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller
vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. Med «kiosk» forstås utsalg som i det
vesentlige selger kioskvarer.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag
av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i alkoholloven § 3-1a eller
bevilling etter § 3-1b.
Salgstider:
Kl. 08:00-20:00 mandag-fredag
Kl. 08:00-18:00 dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag). Det er ikke tillatt med salg på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Enkeltanledning:
Hjemles av alkoholloven § 1-6, andre ledd.
Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for en enkelt bestemt
anledning eller en bestemt del av året. Søknad om slik bevilling skal være levert senest 14
dager før arrangementet skal gjennomføres. Det kan innhentes uttalelse fra politi eller andre
for søknader om enkeltanledning. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Politiet og
kontrolltjenesten skal underrettes om vedtaket.
Søknaden avgjøres av kommunedirektøren.
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