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ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 

FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020  

 

1. Innledning 
 

 Planen skal være retningsgivende for den alkoholpolitikk som skal føres i Songdalen 

kommune i inneværende periode (årene 2016-2020). Planen rulleres hvert fjerde år som 

forutsatt i alkoholloven, slik at hvert kommunestyre skal ha anledning til å uttale seg om 

alkoholpolitikken. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer 

behandles i overensstemmelse med Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. samt de 

alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt i planen. 

 

2. Målsettinger 
 

 Songdalen kommune skal ha en ruspolitikk med følgende hovedformål: 

 Å redusere helseskadene som følge av bruk av alkohol. 

 Å redusere det totale forbruk av alkohol og andre rusmidler 

 Å drive systematisk rusforebyggende arbeid, både gjennom spredning av 

informasjon og ved aktiv kontakt med utsatte målgrupper 

 Å skape holdninger der illegalt konsum og formidling av rusmidler til 

mindreårige ikke er akseptert 

 

      Kommunen skal arbeide aktivt og tverrfaglig med problemstillinger knyttet til rusmisbruk. 

 

3. Salgs- og skjenkebevillinger 
 

3.1 Generelt 

 

 Det settes ikke tak på antall bevillinger, men ved tildeling av nye bevillinger skal det tas 

hensyn til alkohollovens formål. Den alkoholpolitikk som er formulert gjennom denne planen 

legges til grunn ved behandling av samtlige søknader, dog slik at urimelig 

forskjellsbehandling unngås. 

 

 Det gis som hovedregel ikke skjenkebevilling til virksomheter som: 

 

 Er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter eller i umiddelbar 

nærhet av disse 

 Skoler og barnehager 

 Er lokalisert i tilknytning til idrettsanlegg. Det gis ikke skjenkerett ved 

idrettsarrangementer eller arrangementer som bl.a. er beregnet på barn og unge. 

 

3.2  Salgsbevilling for øl og rus-brus (alkoholholdige drikkevarer mellom 2.50 og 4.75  
volumprosent alkohol) kan gis dagligvareforretninger.  Med dagligvareforretning 
menes forretning der den vesentligste del av vareutvalget er dagligvarer som under 
hele åpningstiden gir et tilfredsstillende og variert tilbud til en vanlig familie. ” 

 

 3.3  Det kan gis brennevinsbevilling i tillegg til øl- og vinbevilling til spiserestauranter og 

selskapslokaler når skjenkingen er for sluttede selskaper. 
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3.4  Det skal søkes spesielt om uteservering. 

 

 3.5  Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet 

samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt. 

 

 3.6  Salgs- eller skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra 

politiet om søkers 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. 

 

 3.7  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 dårlig 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 

 

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved 

fornyelse. 

 

Bevillingsperiode 
 

 3.8  Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

  

 Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en 

bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. 

  

 Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 

etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre 

eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. 

Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som 

ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre 

eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny 

bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3. 

 

Skjenketider 
 

 3.9  a) Følgende skjenketider fastsettes for bevertningssteder: Lovens normaltid, jf 

alkoholloven § 4-4, dvs. at skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 

13.00 - 24.00 og skjenking av vin og øl fra kl. 08.00 - kl. 01.00. I spesielle tilfeller kan normal 

skjenketid fravikes slik det er forutsatt i § 4-4, 2.ledd. 

        b) Det settes en aldersgrense på 20 år for å få skjenkebevilling i kommunalt eide 

bygg. 

 

    3.10 Følgende salgstider for øl fastsettes: Lovens maksimaltider, jf alkoholloven § 3-7 dvs.  
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 at salg er tillatt mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager og mellom kl. 08.00 og kl.18.00        

på lørdager. 

 

Myndighet, delegasjon mv. 
 

3.11 Formannskapet tildeler salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Tildeling av bevilling, utvidelse av skjenketider og skjenkelokale for en enkelt anledning 

samt tildeling av ambulerende bevilling er delegert til rådmannen. 

 

      Det tillates alkoholservering i kommunale lokaler. Med unntak av skoler og barnehager. 

      Opplæringslovens § 9-5 På grunnskoler 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  

     førmål  utanom skoletida. 

 

 

Inndragning av bevilling er delegert til rådmannen. Det gjelder også fastsettelse av 

bevillingsgebyr. 

 

For øvrig vises til generelt delegasjonsreglement for Songdalen kommune. 

 

Gebyrer 
 

     3.12 Gebyret for salgs- og skjenkebevillinger fastsettes med hjemmel i § 7-1 og    

     beregningen foretas slik det er angitt i forskriftens kapittel 11. 

 

     3.13 Kommunens inntekter fra salgs- og skjenkebevillingene, øremerkes rusforebyggende  

     og holdningsskapende arbeid. 

 

 

Kunnskapsprøver 
 

      3.14 Kommunen skal, eventuelt i samarbeid med andre (kommuner) gjennomføre  

      kunnskapsprøver slik alkohol- og serveringsloven krever. 

 

Kontroll 
 

      3.15 Kontroll av salgs- og skjenkestedene i kommunen skal gjennomføres så ofte som  

      behovet tilsier, men minimum tre ganger årlig. Ansvaret for gjennomføringen av  

      kontrollene er lagt til formannskapet. 

 

4. REAKSJONSFORMER VED OVERTREDELSER AV 

ALKOHOLLOVEN OG VILKÅRENE FOR BEVILLINGENE 

 

      4.1 Ved første gangs overtredelse av gjeldende regelverk, brudd på vilkår eller skjenking  

      og salg i strid med den gitte bevilling, skal det gis skriftlig advarsel. 

 

      Dersom slike overtredelser gjentar seg og henstillingen ikke følges, kan bevillingen  

      inndras i medhold av alkoholloven § 1-8. Bevillingen kan inndras for resten av perioden  

      eller for kortere tid. Ved grove brudd på regelverket kan bevillingen inndras ved første  



Side 4 av 4 

      gangs overtredelse. 

 

Ved overtredelse pålegges kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.             

Prikkbelastning gis etter regler satt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v § 10-3.  

 

 

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

      legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan  

      klandres og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på  

      tidligere praktisering av bevillingen. 

 

En bevilling kan inndras dersom det skjer narkotikaomsetning eller annen kriminell  

virksomhet  skjenkestedet. 

 

      Ved grove overtredelser av alkoholloven eller andre bestemmelser som har sammenheng  

      med lovens formål, kan bevilling inndras uten at det er gitt skriftlig advarsel tidligere.  

      Forholdet kan politianmeldes. 

 

      4.2 Er omsetningsoppgave for fastsettelse av salgs- eller skjenkegebyr ikke levert innen  

      den fristen kommunen har satt, kan bevillingen inndras til slik oppgave er levert, eventuelt  

      kan avgiften fastsettes etter skjønn. 

 

      Omsetningsoppgaven skal være attestert av revisor. 

 

      Dersom avgiften ikke er betalt etter påminnelse, kan bevillingen inndras til avgiften er        

      betalt. 

 

 

 
  Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt kommunestyre dato 27.04.2016  sak 20/16 
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