Grue Kommune
Alkoholpolitiske retningslinjer
Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09
Videreført av Kommunestyret 20.06.2016 sak 078/16 og gjort gjeldende frem til 30.09.2020.
Nye salgs- og skjenketider, saksbehandlingsgebyrer, og nytt prikktildelingssystem er revidert
ved siste vedtak.
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1. Alminnelige bestemmelser
Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Grue Kommunes rusmiddelpolitiske
handlingsplan, og er en del av alkoholplanen.
Alkoholplanens målsettinger er å begrense tilgjengeligheten av alkohol, for derigjennom å
begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk medfører jfr.
Alkohollovens (Alkhl.) § 1-1. Begrenset tilgjengelighet anses som ett av de viktigste
virkemidlene for å redusere alkoholkonsumet.
De alkoholpolitiske retningslinjene skal sørge for at
 Skjenking og salg skjer på en forsvarlig måte i henhold til alkoholloven.
 Kontroll med at salgs- og skjenkebevillinger skjer på en forskriftsmessig måte.

2. Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger
Det kan gis følgende salgs- og skjenkebevillinger i Grue kommune
 Faste salgs- og skjenkebevillinger.
 Bevilling for en bestemt del av året.
 Bevilling for enkeltanledninger.
 Ambulerende skjenkebevillinger for sluttet selskap.
Bevillingsperiode:
 Bevilling for faste salgs- og skjenkebevillinger gis for 4 år, men opphører senest 30.
september 2020 året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. Alkhl § 1-6, 1. ledd.
 Bevilling for enkeltanledning gis for arrangementer med en varighet til og med 5 dager.
Antall salgs- og skjenkebevillinger
 Det er ikke satt tak på tildeling av salgs- og skjenkebevillinger.
 Det er ikke satt tak på tildeling salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1
Kommunen gir salgsbevilling for
 Alkoholholdig drikk gruppe 1( Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol)
 Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til Vinmonopolet. (I fall det skulle bli vinmonopol i
Grue i bevillingsperioden.)
Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrense og legitimasjonsplikt ved kjøp av
alkohol. De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokale, og at det ikke skjer salg
av alkohol til personer som er påvirket av rusmidler. Det er krav til tydelig merking når salg
av alkohol er forbudt.
Kommunen gir skjenkebevilling for
 Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol)
 Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2. (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
 Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. (Drikk som inneholder inntil 60 volumprosent
alkohol).
 Det gis egen bevilling for minibar på overnattingssteder. Campingplasser regnes ikke som
overnattingssted i dette knutepunktet.
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De som har serveringsbevilling i Grue, kan etter søknad få bevilling for skjenking av
alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3 dersom de øvrige vilkårene oppfylles.
Bevilling for skjenking av alkoholholdig gruppe 3 kan kun tildeles steder som har minimum
18 års aldersgrense. Kravet til aldersgrense gjelder ikke for typiske spisesteder.
Det skal normalt ikke gis skjenkebevilling til serveringssteder som er lokalisert i typiske
boligområder dersom disse kommer i for stor konflikt med tilliggende boliger.
Det gis ikke skjenkebevilling i samfunnssaler tilknyttet skoleanlegg.
Det gis ikke skjenkebevilling i tilknytning til idrettsarrangementer. For serveringssteder
lokalisert inne i idrettsanlegg, er det ikke tillatt å skjenke alkohol 3 timer før, under og 1 time
etter idrettsarrangement. Det kan gjøres unntak fra forbudet i forbindelse med større
internasjonale idrettsarrangement. Det skal likevel ikke gis tillatelse til å skjenke eller
konsumere alkohol i samme lokale eller til nærliggende områder som idrettsarrangementet
pågår.
Det gis ikke fast skjenkebevilling til steder hvor handel med varer og tjenester foregår. Det gis
ikke faste skjenkebevillinger til arenaer som ikke har en naturlig sammenheng med bruk av
alkohol. Dette vil blant annet omfatte detaljhandel, fellesområder i kjøpesentre og bibliotek.
Det gis ikke skjenkebevilling til virksomheter som har spilleautomater.
Det stilles krav om tilstrekkelig vakthold, herunder dørvakt, for skjenkesteder hvor det etter
en helhetlig vurdering er nødvendig for å sikre god kontroll ved skjenkestedet. I vurderingen
vil særlig skjenkestedets størrelse, konsept, og oversiktlighet i lokalet bli vektlagt. Dørvaktene
skal ha gjennomgått opplæring og være godkjent av politiet.
Lensmannen gir egne vurderinger og stiller krav til spesielle arrangementer.
Ambulerende skjenkebevilling(jf. alkoholloven § 4-5).
 Det gis inntil 3 ambulerende bevillinger for sluttet selskap.
 Søknad om ambulerende bevilling skal være sendt til kommunen minst 3 uker før
arrangementet finner sted.
Enkeltanledninger(jf. alkoholloven § 1-6,2 ledd):
 Det gis inntil 2 skjenkebevillinger for enkeltanledning.
 Enkeltarrangement skal være godkjent av lensmannen.
 Enkeltarrangement skal være gjort kjent for sosialtjenesten. Ved behov skal tekniske
tjenester og andre aktuelle instanser varsles.
Det er strenge krav til søker når det gjelder vandel, kjennskap til skjenkeregler i alkoholloven
og tilhørende forskrift. Det er krav om vakthold med godkjente ordensvakter.
Søknad om bevilling for en enkeltanledning skal være sendt til kommunen minst 3 uker før
arrangementet finner sted.




3. Krav som må være oppfylt for å få tildelt salgs- og
skjenkebevilling:
Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år.
Det må foreligge uttalelser fra Politi og Sosialtjenesten jfr. Alkhl § 1-7, 2. ledd.
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Søker må dokumentere at vandelskravet i Alkhl §§ 1-7b og 1-7 c er oppfylt, samt ved
behov fremlegge finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett, jfr. Alkhl § 1-7, 3.
ledd. Dokumentasjonen kan også innhentes, etter samme bestemmelse av kommunene.
Bevillingsinnehaver og personer som har vesentlig innflydelse på virksomheten, må ha
utvist uklanderlig vandel ifht. alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen jfr. Alkhl § 1-7 b.
Styrer og Stedfortreder må oppfylle vandelskravet ihht Alkhl § 1-7c.
Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap etter Alkoholloven og bestemmelser
gitt i medhold av denne jfr. Alkhl § 1-7c.
Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av ambulerende bevilling etter Alkhl. §
4-5. Ved mindre arrangementer, hvor det søkes om bevilling for en enkeltanledning kan
også dokumentasjonskravet fravikes jfr. Alkhl. § 1-6, 2. ledd.
Skatter og avgifter skal være betalt for å opprettholde bevillingen jfr. Alkhl. § 3-2 og 4-3.
Dokumenterte system ifht. Krav om internkontroll jfr. forskrift om omsetning av
alkoholdig drikk § 8-1 og som en del av denne skal bedriften gjennomføre opplæring i
alkoholloven med sine ansatte jfr. § 8-3.
Før skjenkebevilling gis skal daglig leder/styrer ha bestått etablererprøven etter
Serveringslovens § 5.
Bevillingshaver plikter å underrette kommunen umiddelbart ved alle endringer som
påvirker opprinnelig vedtaksgrunnlag for bevillingen.
Kommunen anbefaler næringen å gi sine ansatte e-læringskurs i ansvarlig vertskap.

Ved vurdering av en søknad om skjenkebevilling, legges det også vekt på konsept, stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn
og hensyn til lokalmiljøet for øvrig, jfr. Alkhl § 1-7a.
I samsvar med Alkohollovens adgang til å stille vilkår ved tildeling av en skjenkebevilling jfr.
Alkhl. § 4-3, vil det også bli lagt vekt på å opprettholde såkalte alkoholfrie soner ved
idrettsarrangementer (se ovenfor) og arrangementer hvor det er barn til stede.
Ut over dette vil skjenkestedene også bli anmodet om å vektlegge estetiske forhold og forhold
knyttet til universell utforming.
Det skal i søknaden oppgis om det skal foregå matservering og om det er planlagt servering
innendørs og utendørs.
Ved innvilgelse av skjenkebevilling vil det legges vekt på om serveringsstedet vil legge opp
til en drift hvor en vesentlig del av gjestene er under 18 år.
Gjennomføring av kunnskapsprøven etter alkoholloven:
Kongsvinger kommune avholder kunnskapsprøve etter alkoholloven for styrere og
stedfortredere på vegne av Grue Kommune. Frist for påmelding, evt. avbestilling av prøven,
er 2 døgn i forkant. Kongsvinger Kommune krever inn og beholder gebyret for prøvene.

4. Salgs- og skjenketider
Skjenketider:
Jf. alkohollovens § 4-4, 2 ledd, kan det skjenkes alkohol mellom følgende klokkeslett:
Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
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Søndag til torsdag mellom kl. 08.00 og 01.30
Fredag(natt til lørdag) og lørdag(natt til søndag) mellom kl.08.00 og 02.00
Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3:
Søndag til torsdag mellom kl. 13.00 og 01.30
Fredag(natt til lørdag) og lørdag(natt til søndag)mellom kl.13.00 og 02.00
For hotell og overnattingssteder med restaurantdrift kan skjenketiden utvides til kl.02.00 på
hverdager dvs. fra mandag til natt til fredag.
All konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp jf. alkohollovens § 4-4, 6 ledd.
Salgstider:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarehandel skal jf. Alkohollovens § 3-7 skje
mellom følgende klokkeslett:
Mandag til fredag kl.08.00 og 20.00.
Lørdag og dager før helligdager 08.00 og 18.00
Det er tillatt å selge alkohol på valgdagen
Offentlige høgtidsdager og helligdager, samt dager før disse:
Det kan skjenkes som på fredager og lørdager på følgende dager:
1.juledag, 2. juledag, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, dag før
Kristi himmelfartsdag, Kristi himmelfartsdag, 30. april, 1. mai, 16. mai, 17. mai og 1.
pinsedag.
For salgsbevilling kan det dagen før Kristi Himmelfart selges alkoholholdig drikk
gruppe 1 frem til kl. 20.00. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1
skal ikke skje på søndag og helligdager, 1. og 17. mai.

5. Gebyr for salg og skjenking
For faste bevillinger beregnes det årlig et gebyr for hver enkelt bevilling på grunnlag av
forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Beregningsgrunnlagt mv, er nærmere regulert i
alkoholforskriftens kap. 6 og kommunens gebyrregulativ.
Bevillingshaver plikter å sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkohol. Oppgaven
skal være bekreftet fra bryggeri/grossist/importør eller annen med salgs- eller engrosbevilling
etter alkoholloven.
Det foretas årlig en etterberegning og et etteroppgjør dersom det er avvik mellom forventet
omsatt mengde alkohol pr år og tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.
For ambulerende bevillinger er gebyrsatsen hjemlet i alkoholforskriftens § 6-2, 3 ledd.
For bevillinger for en enkeltanledning er det fastsatt gebyr:
 Kr. 500 for arrangement med opptil 200 gjester
 Kr. 1000 for arrangement med over 200 gjester
 Kr. 2500 for arrangement med over 1000 gjester
 Ved større arrangementer kan rådmannen vurdere et høyere gebyr.
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Gebyret for salg og skjenking skal dekke kommunens utgifter til saksbehandling, kontroll og
informasjon til bevillingshavere. Gebyret skal innbetales til kommunen før arrangementet.

6. Saksbehandling
Delegering, saksbehandling mv.
Kommunestyrets delegeringer etter alkoholloven fremgår av kommunens generelle
delegeringsreglement.
Følgende myndighet delegeres til Rådmannen:
 avgjørelse om tildeling av bevilling
 avgjørelse om tidsbegrensning for salg og skjenking
 flytting av bevilling til nye lokaler
 utvidelse av eksisterende skjenkeareal
 ny driftsform, dvs. radikale omlegginger av skjenkingen, slik at den fremstår med en
annen karakter
 tildeling av ambulerende bevilling jfr alkohollovens § 4-5
 tildeling av bevilling for en enkelt anledning jfr alkohollovens § 1-6, 2. ledd
 utvidelse av skjenke- og salgstid for en enkelt anledning
 utvidelse av skjenkelokaler for en enkelt anledning
 fastsettelse av skjenkegebyr
 skifte av styrer og stedfortreder
 påpeking/advarsler i henhold til prikktildelingssystem
 dersom virksomheten ilegges prikker på grunn av avvik, kan kommunen pålegge
virksomheten å gjennomføre e-læringskurs i ansvarlig vertskap for ansatte
Formannskapet:
Det er formannskapet som kan inndra en bevilling jf. alkohollovens § 1-8. Grue kommune har
ikke eget kontroll utvalg, og det er formannskapet som har fått tildelt denne funksjonen.

7. Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger.
Det vises til alkohollovens § 1-9 og alkoholforskriftens kapittel 9, §§10-1 til 10-7.(se vedlegg
om Prikktildelingssystemet /reaksjon - ved avvik iht. sals- og skjenkeløyve(2016 – 2020).
Kommunen kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper.
Kontroll av skjenkested skal gjennomføres med minst to kontrollører, som må ha bestått
kunnskapsprøve etter kapittel 5 i alkoholforskriften. Kontroller av salgs- og skjenkesteder kan
foregå åpent eller anonymt, skriftlig rapport sendes innen en uke til salgs- eller skjenkestedet
med adgang for bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker.
Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskriftens § 10-3 skal kommunen tildele
bevillingshaver et bestemt antall prikker. De enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire,
to eller én prikk. Et enkelt brudd vil derfor normalt ikke alene kunne føre til inndragning.
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
formannskapet inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Ved beregning av toårsperioden
legges overtredelsestidspunktene til grunn.
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Der det foreligger grunnlag for prikktildeling skal kommunen sende ut forhåndsvarsel til
bevillingshaver.

8. 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, jf. alkoholloven § 1-7. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivningen
som har sammenheng med alkohollovens formål, jf lovens § 1-7 c fjerde ledd.
Hvorvidt vandelskravet er oppfylt inngår i bevillingsmyndighetens forvaltningsskjønn og
beror på en konkret vurdering. Grue kommune legger følgende føringer til grunn for
skjønnsutøvelsen:
 Før ny skjenke- eller salgsbevilling innvilges skal det innhentes vandelsvurdering fra
politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Vandelsvurdering kan etter en konkret
vurdering innhentes fra Tollvesenet. Vandelsvurdering kan utelates dersom man tidligere
har foretatt slik vurdering av virksomheten og personer som omfattes av vandelskravet, og
ny vurdering ikke anses som nødvendig.
 Vandelskravet ses i sammenheng med alkohollovens formål som er å redusere de
samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan innebære, samt å bekjempe
økonomisk kriminalitet. I vurderingen vektlegges lovbruddets grovhet, alder, utvist skyld
og hvorvidt det foreligger gjentakelser eller flere overtredelser. Det vil bli vektlagt om
forholdet er utført i ruspåvirket tilstand eller har tilknytning til næring.
 Forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av skatte-, avgifts-, og
regnskapslovgivningen, herunder toll- og særavgiftslovgivningen, og er klassifisert som
forbrytelser, medfører normalt at vandelskravet ikke er oppfylt. Det samme gjelder
uaktsomme overtredelser av vesentlig omfang, enten overtredelsen er klassifisert som
forbrytelse eller forseelse.
 I saker hvor det foreligger skatte- og avgiftsrestanser av betydning vil vandelskravet ikke
være oppfylt med mindre det dokumenters at det er inngått skriftlig betalingsavtale med
skatte- og avgiftsmyndigheten, og at denne er overholdt.
 Overtredelser av narkotikalovgivningen medfører normalt at vandelskravet ikke er
oppfylt. Andre overtredelser av alkohollovgivningen og annen lovgivning som har
sammenheng med alkohollovens formål og som er klassifisert som forbrytelser, herunder
forbrytelser mot liv, legeme og helbred, medfører normalt at vandelskravet ikke er
oppfylt.
 Forseelser, herunder forstyrrelse av den alminnelige fred og orden mv, vil normalt
medføre at vandelskravet ikke er oppfylt dersom forholdet ligger mindre enn 3 år tilbake i
tid.
 Promillekjøring medfører normalt at vandelskravet ikke er oppfylt.
 Med unntak av narkotikaforbrytelser, vil det normalt ikke bli lagt vekt på forhold som
ligger mer enn fem år tilbake i tid, med mindre det dreier seg om grove overtredelser av
lovgivningen. Mindre alvorlige overtredelse og forhold som ligger mer enn 5 år tilbake i
tid, vil etter en helhetsvurdering også kunne bli vektlagt dersom det dreier seg om flere
overtredelser eller gjentakelser. Det tas ikke hensyn til forhold som er mer enn 10 år
gamle.
 I saker som ikke er endelig avgjort av forvaltningen eller domstolen kan bevilling etter en
konkret vurdering innvilges for en periode inntil avgjørelse i saken forventes å foreligge.
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