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1.0 Formål 
Innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk reguleres av lov 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften).  
 
Kommunen har i dag en plikt til å vurdere alkoholpolitikken i kommunen, herunder 
bevillingspolitikken. For å sikre en politisk styring av alkoholpolitikken i kommunen, skal 
kommunen ha en alkoholpolitisk handlingsplan som behandles av kommunestyret minimum 
en gang hver kommunestyreperiode. 
 
Alkohollovens utgangspunkt er at all bruk av alkohol kan medføre skade - både 
samfunnsmessig og individuelt. Loven skal bidra til å sikre at skadevirkningene av 
alkoholbruk blir så små som mulig - dels ved å begrense tilgjengeligheten, dels ved at 
omsetningsformene er betryggende. 
 
Alkohollovens bestemmelser er, sammen med en restriktiv avgiftspolitikk, de viktigste 
virkemidlene i norsk alkoholpolitikk. Kommunen har en sentral rolle i alkoholpolitikken, og 
kan innenfor lovens rammer forme alkoholpolitikken i egen kommune. 
 
Tjeldsund kommune skal være en attraktiv kommune for innbyggere, tilreisende, kultur – og 
næringsliv.  
Gjennom disse alkoholpolitiske retningslinjer forpliktes både kommunen og bransjen på en 
slik måte at det skapes forutsigbarhet og stabile rammevilkår for salgs- og skjenkesteder. 
 
Målsettinger for Tjeldsund kommunes alkoholpolitikk er: 
 

• Begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære 

• Gi rammer for trygge og positive opplevelser rundt steder der det er naturlig å 
skjenke alkohol 

• Bidra til et aktivt forebyggende arbeid 

• Skape bevisste holdninger rundt bruk av alkohol hos innbyggerne i kommunen 
 

2.0 Noen definisjoner 
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking 
utenfor salgsstedet. Med skjenking forstås salg av alkohol for drikking på stedet.  
Det sentrale skillet mellom salg og skjenking er altså at ved salg skal drikking skje utenom 
salgsstedet, mens ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet. 
Salg krever salgsbevilling, mens skjenking krever skjenkebevilling. 
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Ulike typer skjenkebevilling: 
Alminnelig ordinær bevilling: Gis til steder med serveringsbevilling og gjelder 

for skjenking til allmennheten. Gjeldende for en 
bestemt periode. 

Alminnelig bevilling: Åpent arrangement – enkeltanledning – varighet 
inntil 6 dager. 

Alminnelig bevilling: Åpnet arrangement – enkeltanledning – varighet 
mer enn 6 dager. 

Ambulerende bevilling:  Sluttet selskap – enkeltanledning. 
 
 
Gruppering av alkoholholdige drikker: 
Med alkoholholdig drikk menes drikk som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol. 

 
Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
Gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent  

alkohol 
 
Inndelingen etter alkoholstyrke har betydning for retten til blant annet omfanget av en 
salgs- eller skjenkebevilling, salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene og 
omsetningsgebyrene. 
 

3.0 Salgsbevilling  
Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % kan bare tildeles 
dagligvareforretninger og spesialforretninger (ølutsalg), etter søknad. Som 
dagligvareforretning menes forretninger som har et matvaretilbud som er klart bredere enn 
de tradisjonelle kioskene. Det gis ikke salgsbevilling til kiosker, gatekjøkken eller 
bensinstasjoner (jf. alkoholforskriftens § 3-4). 
 
En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere 
periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning. 
 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan 
kun gis til AS Vinmonopolet. 
 

4.0 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
Skjenkebevillinger kan i henhold til alkoholloven § 4-2 første ledd gjelde: 
 

• alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) 
• alkoholholdig drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 2) 
• all alkoholholdig drikk (gruppe 3) 
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Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, 
eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen 
virksomhet. Tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet vil ikke bli gitt for en 
bestemt del av året eller for en bestemt anledning. 
 

4.1 Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning 
Det kan gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for en enkelt 
bestemt anledning i samsvar med alkohollovens § 1-6 andre ledd. 
 
Bevillingen må knytte seg til en bestemt anledning der arrangementet er åpent for publikum, 
som f.eks. festivaler. 
 
Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. 
 
Det stilles ikke krav om at styrer/stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve, jf. 
alkoholloven § 1-7 c tredje ledd. 
 
Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning skal være gjenstand for vanlige 
skjenkekontrollrutiner. 
 

4.2 Ambulerende bevilling og enkelt arrangement 
Skjenking med ambulerende bevilling kan bare finne sted til deltakere i sluttet selskap  
(enkeltanledning). Med «sluttet selskap» menes at det er samlet en bestemt krets med 
mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, 
konfirmasjon, jubileum osv. Deltakerne i selskapet må ha en eller annen tilknytning til de 
som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper 
billetter i forkant av arrangementet. 
 
Det stilles ikke krav om at styrer/stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve, jf. 
alkoholloven § 1-7 c tredje ledd. 
 
Ambulerende skjenkebevilling skal også være gjenstand for vanlige skjenkekontrollrutiner. 
 

4.3 Utvide eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning 
Har du allerede en ordinær skjenkebevilling og skal ha et arrangement med behov for å 
utvide skjenkearealet, kan du søke om utvidet bevilling for en enkeltanledning (jf. 
alkoholloven §4-2, 4.ledd). 
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5.0. Alminnelige bestemmelser 
5.1 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger 
Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare kan skje på grunnlag av bevilling etter 
alkoholloven. Loven gir kommunen stor frihet, men også stort ansvar når det gjelder å 
bestemme sin egen alkoholpolitikk. Bevilling til å selge eller skjenke alkohol til forbruker er 
ikke en rettighet, noe som gjelder selv om alle vilkår i loven er oppfylt. Hvorvidt bevilling bør 
gis, er overlatt til kommunens skjønn (jf. alkoholloven §1-7a). 
 
Prosessen ved søknad om kommunal bevilling vil kunne variere noe med hva slags bevilling 
det søkes om. I tillegg vil prosessen variere noe fordi hver søknad behandles individuelt.  
 
Noen faktorer som spiller inn ved kommunens vurdering: 

• Søknaden 

• Uttalelser fra aktuelle instanser 
Ved behandling av søknad om salgs og skjenkebevillinger vil det bli innhentet 
uttalelse fra sosialtjenesten (dvs. NAV og/eller miljøtjenesten i Tjeldsund kommune), 
politiet og forsvaret. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og 
avgiftsmyndighetene (jf. alkoholloven §§ 1-7 og 1-15).  
Dersom f.eks. politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan 
antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og 
uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. 
Plikten til å innhente uttalelser gjelder ikke i saker om ambulerende skjenkebevilling 
(jf. alkoholloven § 4-5). 

• Vandelsvurdering 
Salgs- og skjenkebevillinger kan tildeles søkere som på søknadstidspunktet har en 
uklanderlig vandel, som oppfyller de krav alkoholloven med forskrifter fastsetter og 
som finnes egnet til å inneha en bevilling. 

 
Det understrekes at selv om kommunen har innhentet uttalelser, er det kommunen som på 
grunnlag av en selvstendig og skjønnsmessig vurdering avgjør bevillingssøknaden. 
 
En søknad regnes som mottatt når alle vedlegg som skal følge søknaden er mottatt av 
kommunen. 
 

5.2 Tildelingen og bevillingsperioden 
Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger (ordinære) er delegert til formannskapet i Tjeldsund 
kommune. Disse ordinære bevillingene gis for 4 år av gangen, og da med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette dersom ikke annet er fastsatt i 
enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort.  
 
Skjenkebevillingen gjelder kun for det driftskonsept som er oppgitt i søknaden og som er 
godkjent. Ved endring av konsept må man så snart som mulig varsle kommunen. 
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Vedtak om tildeling eller avslag på søknaden om fornyet bevilling vil være enkeltvedtak som 
kan påklages til statsforvalteren, jf. alkoholloven § 1-16 første ledd. 
 
Tjeldsund kommune har ikke fastsatt et «tak» på antall ordinære salgs- eller 
skjenkebevillinger i kommunen. 
 
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (til AS Vinmonopolet) kan 
også gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer. 
 
Kommunen følger hovedregelen om at alle bevillinger skal gjennomgå en fornyelsesprosess 
ved utløp av fireårsperioden. Det vil si at alle bevillingshavere må søke om fornyet bevilling 
innen bevillingsperiodens utløp, og da senest innen 15. mai det året bevillingen utløper. 
 
Ambulerende bevilling eller bevilling for en enkelt bestemt anledning behandles og vurderes 
når søknad mottas. Det må påregnes 3 ukers behandlingstid på disse søknadene. 
 

5.3 Bevillingshaver, styrer og stedfortreder 
Bevilling gis til «den for hvis regning virksomheten drives». Bevillingen skal altså gis til den 
juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for, salget, 
skjenkingen eller tilvirkningen av alkohol (jf. alkoholloven § 1.4b). 
 
Bevilling kan gis til både fysiske og juridiske personer.  
Med juridisk person menes et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som likevel 
rettslig sett opptrer utad som en enhet og kan erverve rettigheter og plikter. Hva som må 
karakteriseres som juridiske personer avgjøres bl.a. av selskapsretten. Som eksempler på de 
vanligste juridiske personene kan nevnes aksjeselskap, ansvarlig selskap, selskap med delt 
ansvar og stiftelse.  
Der virksomheten drives av et enkeltpersonforetak, skal bevillingen gis til den fysiske 
personen som står som innehaver av foretaket. 
 
Bevillingshaver må utpeke en styrer og stedfortreder for hver salgs- eller skjenkebevilling (jf. 
alkoholloven § 1-7c). Det er disse som har ansvaret for at håndteringen av alkohol foregår i 
overensstemmelse med gjeldende lovverk og bestemmelser.  
 
Viktige momenter: 

• Bevillingshaver, styrer og stedfortreder må være over 20 år 

• Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og gjeldende 
bestemmelser, dvs. bestått kunnskapsprøven (gjelder ikke 
enkeltanledning/ambulerende bevilling) 

• Styrer og stedfortreder skal være godkjent av bevillingsmyndigheten 

• Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder 

• Styrer og stedfortreder skal være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i 
virksomheten i kraft av eierstilling 
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• Styrer skal ha styringsrett over salg eller skjenking 

• Bevillingshaver, styrer og stedfortreder plikter å føre tilsyn med at de ansattes 
utøvelse av salg og skjenking foregår i overensstemmelse med gjeldende lovverk og 
bestemmelser 

• Styrer og stedfortreder skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner 
 
Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til 
salgs- eller skjenkestedets størrelse (jf. alkohollovens §1.7c). 
 
Ønsker man å endre styrer og/eller stedfortreder, må kommunen få beskjed og det må 
sendes inn søknad om godkjenning av nye personer til disse rollene. 
 

5.4 Krav til vandel 
For å få salgsbevilling, forutsettes det at bevillingshaver og personer med vesentlig 
innflytelse på virksomheten har uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet 
lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og 
regnskapslovgivningen (jf. alkoholloven §1-7b). 
 
Formålet med vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet, særlig økonomisk 
kriminalitet, samt å skape rettferdige konkurranseforhold. 
 
Bevillingsmyndighetene plikter ikke å innhente uttalelser fra skatte-, avgifts- og 
regnskapsmyndighetene ved behandling av enhver bevillingssøknad. Hvorvidt 
bevillingsmyndigheten skal innhente uttalelser må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Kommunale bevillingsmyndigheter har imidlertid plikt til å innhente uttalelse fra politiet og 
sosialtjenesten. 
 
Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden.  
 
Kommunen plikter å ta hensyn til vandelskravet og foreta en helhetsvurdering av om 
vandelskravet er oppfylt på bakgrunn av alle de opplysninger som kommer inn fra de ulike 
etatene ved innhenting av uttalelser.  
 
Dersom de ansvarlige ikke tilfredsstiller vandelskravet, er det utelukket å gi bevilling. Dersom 
de ansvarlige derimot tilfredsstiller vandelskravet, har søkeren likevel ikke automatisk rett til 
bevilling. Hvorvidt bevilling skal gis i disse tilfellene beror på en skjønnsmessig avgjørelse (jf. 
alkohollovens §§ 1-7 og 1-7a). Tidligere bevillingshavers praktisering av bevilling kan f.eks. få 
betydning ved avgjørelsen av søknad om salgs- eller skjenkebevilling. 
 
Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene og dersom 
vandelskravet ikke lenger er oppfylt etter at bevilling er innvilget, kan bevillingen inndras. 
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5.5 Kunnskapsprøve 
Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 
virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling, og for sine 
kontrollører. 
 
Bevillingsmyndigheten skal avholde prøve innen 2 måneder etter at den har mottatt melding 
om at prøve ønskes avlagt. 
 
Det stilles ikke krav om at styrer/stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve når det søkes 
om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende bevilling (ref. pkt. 
4.1). 
 
Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve som må avlegges hos 
bevillingsmyndigheten. Tiden man har til rådighet er 60 minutter og 24 av 30 svar må være 
korrekte. 
 
Tjeldsund kommune benytter seg av tjenesten www.serveringsproven.no ved gjennomføring 
av kunnskapsprøven. For avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse eller ny prøve, 
må det innbetales et forskuddsgebyr på kr. 400,- pr. prøve til kommunen. 
 
Tjeldsund kommune anmoder alle som skal jobbe med salg eller skjenking av alkohol om å 
gjennomføre det nettbasert e-læringskurset «Ansvarlig vertskap». Dette er et kurs som vil gi 
økt kompetanse om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber i utelivsbransjen. 
Kurset kan gjennomføres på mobil, nettbrett, Mac eller PC og består av seks leksjoner og en 
avsluttende prøve. Ved bestått prøve får man kursbevis.  
Nærmere informasjon og påmelding til kurset er å finne på helsedirektoratets temaside 
ansvarlig alkoholhåndtering. 
 

5.6 Aldersbestemmelser 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må 
ikke skje til noen som er under 18 år. 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er 
under 20 år. 
 
Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. 
Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremlegges, skal alkoholkjøp nektes. 
 
Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år. 
Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år. 
 
Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig utvalg av 
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk. 
 
 

http://www.serveringsproven.no/
https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331399&ChangedCourse=true
https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/ansvarlig-alkoholhandtering
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6.0 Salgs- og skjenketider 
6.1 Alkoholholdig drikk inntil 4,7 vol % 
Salg av alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % (gruppe 1) kan foregå innenfor følgende tidsrom: 

• På hverdager (inkl. dagen før Kristi himmelfartsdag, 1.mai og 17.mai): 08.00 – 20.00  

• På dager før søndager og helligdager:     08.00 – 18.00  

• På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:     08.00 – 15.00 
 
Dagen før Kristi Himmelfartsdag regnes i denne sammenheng som alminnelig hverdag. Det 
samme gjelder dagen før 1. og 17. mai (jf. lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 2). 
Salg og utlevering skal ikke skje på søndager og helligdager. 
Det er tillatt å selge alkohol på valg- og stemmedager.  
 

6.2 Alkoholholdig drikk inntil 22 vol % 
Innehaver av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent alkohol 
(øl og vin), kan skjenke innenfor følgende tidsrom: 

Fredag og lørdag:      kl. 08.00 – 03.00  
Andre dager:       kl. 08.00 – 01.00 
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager:  kl. 08.00 – 03.00 

 På mandag og tirsdag i påskeuke (etter palmesøndag): kl. 08.00 – 03.00 
 I romjula – f.o.m 1.juledag t.o.m. nyttårsaften:  kl. 08.00 – 03.00 
 

6.3 Alkoholholdig drikk fra og med 22 til og med 60 vol % 
Innehaver av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk inntil 60 volumprosent alkohol 
(brennevin), kan skjenke innenfor følgende tidsrom: 

Fredag og lørdag:      kl. 13.00 – 03.00  
Andre dager:       kl. 13.00 – 01.00 
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager:  kl. 13.00 – 03.00 
På mandag og tirsdag i påskeuke (etter palmesøndag): kl. 13.00 – 03.00 
I romjula – f.o.m 1.juledag t.o.m. nyttårsaften:  kl. 13.00 – 03.00 

 

7.0 Bevillingsgebyr 
Innehaver av en kommunal bevilling plikter å sende inn omsetningsoppgave og betale et 
omsetningsgebyr (jf. alkoholforskriften §§ 6-1 og 6-3) til bevillingsmyndigheten. 
Dette skal gjøres årlig, etter årets utløp, og innsendte oppgave skal gi en oversikt over faktisk 
omsatt mengde alkoholholdig drikk og gebyr fastsettes ut fra dette. 
 
Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige 
omsetningstall foreligger. 
 
For ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledninger er det eget fastsatt gebyr.  
 
Tjeldsund kommune forholder seg til de satser og gebyrer som er fastsatt i forskrift av Helse- 
og omsorgdepartementet. 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=233&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2022-10-31-1914
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8.0 Registrering/melding av gitte bevillinger 
Alle tildelinger av salgs- og skjenkebevillinger, unntatt ambulerende bevillinger og bevillinger 
for en enkelt anledning, vil bli registrert i Bevillingsregisteret, jf. alkoholforskriften § 13-3. 
Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret, mens bevillingsmyndighetene selv skal 
vedlikeholde opplysningene i registeret.  
 
Meldinger om gitte bevillinger vil også bli sendt politi og skatte- og avgiftsmyndighetene. 
Dette er nødvendig for at politiet skal kunne gjennomføre sine kontrolloppgaver og danner 
grunnlaget for den plikten politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene har til på eget initiativ 
å informere om bevillingshaveres brudd på vandelskravene (jf. meldeplikten i alkoholloven § 
1-15). 

9.0 Overdragelse, død og konkurs 
Salgs- eller skjenkebevillinger kan ikke overdras (jf. alkoholloven §1-10). De kan derfor ikke 
selges, arves eller på annen måte overføres til andre. Ved slik endring bortfaller bevillingen.  
 
Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort, noe som innebærer at ny eier av 
virksomheten må søke bevilling for å kunne fortsette virksomheten etter eierskiftet. 
 
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dersom bevillingshaver er en fysisk person 
eller et enkeltpersonforetak, bortfaller bevillingen dersom vedkommende dør. Bevillingen 
kan ikke arves. 
 
Bevillingen faller bort ved konkurs. Skjæringstidspunktet er konkursåpning. Konkursboet har 
ikke rett til å fortsette driften. Frem til endelig avslutning av bobehandlingen kan 
konkursboet selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter 
alkoholloven. En eventuell ny eier av virksomheten kan ikke overta alkoholholdig drikk som 
inngår i varelageret, før denne har fått bevilling. 
 

10.0 Internkontroll 
Alle som blir tildelt salgs- eller skjenkebevilling, har plikt til å sette seg inn i og etterleve 
gjeldende regelverk. I tillegg skal alle salgs- og skjenkesteder ha et system og rutiner for å 
sikre at alkoholregelverket overholdes.  
 
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. 
God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til god internkontroll som et viktig verktøy for 
forsvarlig drift. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven
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Guiden er utarbeidet i samarbeid med bransjerepresentanter og gir generell informasjon om 
internkontroll etter alkoholloven, praktiske råd knyttet til ulike kategorier av salgs- og 
skjenkesteder, samt maler for beskrivelse av internkontrollsystemet.  
 
Kravet om internkontroll gjelder ikke når det er gitt ambulerende bevilling eller bevilling for 
en enkeltanledning. 

11.0 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Iht. alkoholloven §1-9 og kap. 9 i alkoholforskriften er det kommunens ansvar å kontrollere 
utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger, herunder ambulerende bevillinger og 
bevillinger gitt for en enkelt bestemt anledning, samt statlige bevillinger etter alkohollovens 
§ 5-3 første ledd, det vil si Forsvarets befalsmesser. Kommunenes kontrollansvar omfatter 
ikke de befalsmessene som av hensyn til rikets sikkerhet er sikkerhetsgradert, jf. 
alkoholloven § 5-3 andre ledd. Det tilligger ikke kommunen å kontrollere AS Vinmonopolets 
utsalg, selv om disse har kommunal bevilling. 
 
Til sammen skal kommunen utføre tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og 
skjenkesteder. Hvert bevillingssted skal kontrolleres minst en gang pr. år. Ut over dette skal 
hvert salgs- og skjenkested kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Kontrollene skal fordeles 
ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. Steder der det er fare for avvik, 
skal ha flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten. 
 
Tjeldsund kommune har rammeavtale med Alkontroll AS for blant annet kontroll av 
alkoholsalg og skjenkebevillinger. 
 
Det er innført nasjonale standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser av 
alkoholloven og alkoholforskriften (prikktildelingssystem) jf. alkoholloven § 1-8. 
Dersom en bevillingshaver ikke overholder de vilkårene som er gitt i bevillingen eller bryter 
alkoholloven og alkoholforskriften, kan kommunen inndra bevillingen for en kortere eller 
lengre periode (jf. §10-4 i alkoholforskriften). 
 

11.1 Prikkbelastning og inndragning av bevilling 
Alle landets kommuner er forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og evt. inndra 
bevillinger (jf. kap. 10 i alkoholforskriften). I Tjeldsund kommune er formannskapet delegert 
myndighet til å fatte enkeltvedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling. 
 
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal det sende ut forhåndsvarsel om tildeling av 
prikker, jf. forvaltningsloven §16. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres 
om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Mottatt vedtak på prikktildeling 
som fattes av kommunen, kan påklages etter forvaltningslovens regler innen 3 uker. 
 
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. Formannskapet kan ved svært 
skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen, i de alvorligste tilfellene for 
resten av bevillingsperioden. 
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Formannskapet kan i bevillingsperioden også inndra en bevilling for resten av 
bevillingsperioden eller for en kortere tid, dersom krav til vandel ikke lenger er oppfylt, eller 
dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter gjeldende lover og 
bestemmelser, jf. alkohollovens § 1-8. Når bevillingen er inndratt, tapes retten til å utøve 
skjenking eller salg av alkoholholdig drikk for den perioden inndragningen gjelder. 
 
Kommunen vil iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 
 
Et enkeltvedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling kan påklages til statsforvalteren 
etter reglene i forvaltningsloven.  
 

12.0 Kommunale institusjoner 
Skjenkebevilling i kommunale institusjoner (bo- og servicesenter mv.) kan gis etter konkret 
vurdering og for godkjente lokaler (kafeteria, selskapslokaler mv.). 
 
I institusjoner eller boliger med heldøgns omsorgstjeneste kan det serveres alkohol uten 
bevilling til egne beboere og deres gjester. Dette gjelder enten institusjonen er privat eller 
offentlig. Servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling, dette selv om det kun 
skjenkes til egne beboere. 
 

13.0 Oppslagsverk 
 
Lover og bestemmelser: 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
 
Rundskriv om alkoholloven (helsedirektoratet) 
Rundskriv om alkoholforskriften (helsedirektoratet) 
Forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk  
(Bevillingsgebyr fastsatt 31.10.22). 
 
Lov om 1. og 17.mai som høgtidsdager 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
 

 
Skjema: 

Salgsbevilling for alkohol (KF-124) 
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) 
Serverings- og eller skjenkebevilling (KF-301) 
Skjenkebevilling – enkeltanledning/ambulerende (KF-112) 

 
 
 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholloven
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2022-10-31-1914
https://lovdata.no/lov/1947-04-26-1
https://lovdata.no/lov/1967-02-10
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=235&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=233&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=808&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=208&externalId=5412&languageCode=nb&auth=BANKID
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Aktuelle nettsteder: 
Tjeldsund kommune – Bevillinger 
Lovdata.no 
Temasider - Helsedirektoratet 
Nettkurs – kunnskapsprøver  
Nettkurs – ansvarlig vertskap 
Opplæringshefte – Ansvarlig vertskap 

 
 
Annet: 

Veileder i salgs- og skjenkekontroll 
Guide til god internkontroll etter alkoholloven 
 
 

 

https://www.tjeldsund.kommune.no/bevillinger.493382.no.html
https://lovdata.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol
https://www.vinn.no/nettbutikk/
https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331399&ChangedCourse=true
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/ansvarlig-vertskap-opplaeringshefte
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/salgs-og-skjenkekontroll/Salgs-%20og%20skjenkekontroll%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/53e46884-eaa0-44bb-858d-d19e87564f83:1c4cf68f07c1d5c68bc90693793c225a35dfbbf9/Salgs-%20og%20skjenkekontroll%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven

