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Bakgrunn 

 

Sirdal kommune sin rusmiddelplan kapittel 7 omhandler alkoholpolitiske retningslinjer for 

bevillingssaker. Retningslinjene danner grunnlag for salgs- og skjenkebestemmelsene i 

tillegg til alkohollovens vilkår. Evaluering og rullering av retningslinjene behandles i hver 

kommunestyreperiode.   

 

 

Hjemmelsbakgrunn 

 

LOV 1989-06-02-27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven) 

FOR 2005-06-08-538 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholforskriften) 

 

 

Gjennomgang av gjeldende regelverk og forslag til nye retningslinjer 

 

Det reviderte forslaget er juridisk oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og nye 

lovhjemler. Noen tilføyelser og endringer er imidlertid gjort for å avklare en del 

problemstillinger og presisere forståelse av regelverket. 

 

Endringene gjelder følgende punkter: 

 

 Pkt. 2   Bevillingsperiode 

 

Endring i alkoholloven § 1-6 «Fireårsregelen» innebærer at kommunale salgs- og 

skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny 

bevilling. Kommunene har anledning til å bestemme selv om gjeldende salgs- og 

skjenkebevillinger skal gjelde videre for en ny periode på inntil fire år. Hensikten med 

lovendringen er at den sparer kommunen for saksbehandling og den sparer bevillingshaverne 

for arbeid med søknader.  

 

Alkohollovens § 1-6 første og andre ledd lyder slik: 

 



  

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

med opphør senest 30. september 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.  

 

Alkohollovens §1-6 nytt tredje og fjerde ledd lyder slik: 

 

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. 

 

Beslutningen etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har 

foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 

bevillingspolitikken.  

 

Oppsummering: 

 

Hovedregelen, jf. alkoholloven § 1-6 første og andre ledd:  

Salgs- og skjenkebevillinger gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året 

etter kommunevalg. 

 

Unntaket fra hovedregelen, jf. alkoholloven § 1-6 tredje og fjerde ledd: 

Beslutning om at bevillinger ikke skal opphøre, men skal gjelde videre for en ny periode på 

inntil fire år. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen anbefaler at ordningen med fire års bevillingsperioder opprettholdes.   

 

 

 Pkt. 6   Skjenketider 

 

c) Det kan ikke serveres alkohol ved gjennomføring av idrettsarrangement/aktiviteter og 

barne- og ungdomsaktiviteter. 

 

Det har vist seg at formuleringen i dette punktet fremstår som utydelig og bør presiseres 

nærmere.  Ved utarbeidelsen av retningslinjene i 2012 ble det lagt til grunn at ovennevnte 

ikke var til hinder for videreføring av skjenking av alkohol i alpinanleggenes åpningstider. 

Det ble i forrige kommunestyreperiode gitt skjenkebevilling til Fidjeland Skitrekk og 

Tjørhomfjellet AS.  

 

Rådmannen anbefaler at følgende setning tilføres under pkt. 6 c): 

Ovennevnte er ikke til hinder for videreføring av skjenking av alkohol i alpinanleggenes 

åpningstider. 

 

 



  

 Pkt. 8   Salgstiden for øl i butikk 
 

Alkohollovens § 3-7 ble med virkning fra 01.01.2015 endret slik at det ikke lenger er forbudt 

å selge alkohol på valgdagen. Kommunene kan selv bestemme om ølsalg skal være tillatt på 

valgdagen.  

 

Alkohollovens § 3-7 tredje ledd lød tidligere:  

 

For salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller 

mindre, gjelder følgende: 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og 

folkeavstemning vedtatt ved lov. 

   

Alkohollovens § 3-7 tredje ledd ble endret til: 

 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen foreslår at salg av øl på valgdagen tillates. Følgende setning tilføres under pkt. 8: 

Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

 

 

 Pkt. 11   Salgs- og skjenkekontroll 

 

Det ble fra 1. januar 2016 innført et nasjonalt prikktildelingssystem i alkoholloven. 

Ordningen er obligatorisk for alle kommunene i Norge. Reglene innebærer at ulike typer 

brudd blir tildelt et visst antall prikker og hvor 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en 

standardreaksjon på inndragning i en uke. Minstesanksjon per overtredelse er en prikk, 

makssanksjon per overtredelse er åtte prikker. Opptjeningsperioden er satt til to år, med start 

fra 1. januar 2016.  

 

Hensynet bak det nye prikktildelingssystemet er blant annet å skape større grad av likhet, 

forutberegnelighet og rettsikkerhet for den enkelte bevillingshaver uavhengig av hvilken 

kommune man driver næringsvirksomhet i. Et obligatorisk og nasjonalt prikktildelingssystem 

vil etter departementets vurdering gi grunnlag for mer effektiv oppfølging av regelbrudd, 

samtidig som det vil kunne føre til en betydelig forenkling av kommunens saksbehandling.  

 

I retningslinjenes pkt. 11 gjøres det følgende endringer:  

Dokumentet «Reaksjonsformer ved overtredelse på salgs- og skjenkebevillinger» utgår.  

Første avsnitt endres til: 

Ved ethvert brudd på alkoholloven, tilhørende forskrifter eller lokale alkoholpolitiske 

retningslinjer skal det gis sanksjoner i tråd med alkoholforskriftens kapittel 10.  

 

 

 Pkt. 14   Kunnskapsprøve 

 

Fra 1. januar 2016 stilles det krav om at kontrollører som skal kontrollere steder med salgs- 

og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. 

  

Forskriftens § 5-1 er endret til: 



  

Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av denne. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve 

etter bestemmelsene i dette kapitlet.  

 

I retningslinjenes pkt. 14 gjøres det følgende endring i første setning: 

Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av den. 

 

 

Vurdering 

 

Alkoholpolitiske retningslinjer var sendt ut på høring til kontrollutvalget for omsetning av 

alkohol, politiet, sosialtjenesten, salgs- og skjenkestedene. Høringsfrist var 19. februar 2016.  

Det har ikke kommet inn noen merknader til forslaget.  

 

Forslag til Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016 – 2020 

ligger vedlagt. Endringer er merket med rød skrift der det er foreslått endring i forhold til 

retningslinjene som var vedtatt i forrige kommunestyreperiode.  

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016 – 2020 

godkjennes.   

2. Myndigheten til å avgjøre søknader om bevillinger for enkeltanledninger delegeres til 

rådmannen. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår - 09.03.2016 – PS 16/16 

 

Behandling 

Forslag fra Stian Hiim (H): 

Pkt. 2 i retningslinjene endres til:  

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger som er gjeldende per i dag videreføres uten krav om 

ny bevilling. 

 

Votering 

Forslag fra Stian Hiim (H) falt mot 3 stemmer (2 H, 1 Sp).  

Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. 

 

 

Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår  

 

1. Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016 – 2020 

godkjennes.   

2. Myndigheten til å avgjøre søknader om bevillinger for enkeltanledninger delegeres til 

rådmannen. 

 

  



  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2016 – PS 16/39 

 

Behandling 

Thor Jørgen Tjørhom SP var inhabil og fratrådte. Anita Haugen SP møtte som 

vararepresentant i saken.  

 

Forslag til endring av punkt 6C fra Solbjørg Tjørhom Krf: 

Ovennevnte gjelder også skjenking av alkohol i alpinanleggenes åpningstider. 

 

 

Fellesforslag fra AP,BS og V fremmet v/Glenn O Josdal AP: 

Forslag til endring av (rødt) i punkt 6 C: 

Det kan etter behandling i kommunestyre gis skjenkebevilling etter søknad inntil 1 år. 

 

 

Forslag om nye tilleggspunkt fra Morten Ovedal SB: 

3. Sirdal kommune sender forespørsel om poletablering til vinmonopolet. 

4. Avgjørelsen om plassering behandles i egen sak som fremmes i kommunestyret. 

 

Forslag fra Lars Audun Fodstad SP: 

Forslag fra Morten Ovedal BS om tilleggspunkt 3 og 4 utsettes. 

 

 

 

Votering 

Forslag fra Solbjørg Tjørhom Krf falt med 7 mot 12 (AP6,BS2,H3,V1) stemmer. 

Fellesforslag fra AP, BS og V ble vedtatt med 16 mot 3 (H3) stemmer. 

Utsettelsesforslaget fra Lars Audun Fodstad SP falt med 12 mot 7(SP4,Krf3) stemmer. 

 

Før votering over forslag fra Morten Ovedal BS tiltrådte ordfører Thor Jørgen Tjørhom i 

møtet. Anita Haugen SP fratrådte. 

Forslag om tilleggspunkt fra Morten Ovedal AP ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 

 

1. Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016 – 2020 godkjennes 

med endringsforslag foreslått av AP, BS og V. 

2. Myndigheten til å avgjøre søknader om bevillinger for enkeltanledninger delegeres til 

rådmannen. 

3.   Sirdal kommune sender forespørsel om poletablering til vinmonopolet. 

4.   Avgjørelsen om plassering behandles i egen sak som fremmes i kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Inge Hedenstad Stangeland Maria Tamasi 

Rådmann Konsulent 

 

 

 


