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MÅL:
1. Planen gir retningslinjer for Lesja kommune sin salgs- og skjenkepolitikk for
tidsrommet 1. juli 2016 til 30. juni 2020. De enkelte søknader om salgs- og
skjenkebevillinger for alkoholvarer behandles i overensstemmelse med de politiske
prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen.
2. Målet er å få en mest mulig lik praksis når det gjelder salg og skjenking av
alkoholholdige drikkevarer, avgiftsnivå og kontrollvirksomhet i kommunen.
3. Kommunen og næringene skal arbeide sammen for at omsetningen av alkohol skjer i
samsvar med lover og regler, gi lik behandling for de som søker
bevilling/bevillingshaverne og gi trygghet for innbyggerne.
4. Kommunen skal drive aktiv informasjon overfor bevillingshaverne slik at de til enhver
tid kan utøve salgs- og skjenkebevillingene på en måte som er i samsvar med lover og
regler. Bevillingshaverne, styrer og evt. stedfortreder har likevel hovedansvaret for å
skaffe seg informasjon om lover og regler.
5. Alkoholpolitisk handlingsplan skal revideres hver 4. år, etter at nytt kommunestyre har
tiltrådt.
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GENERELLE RETNINGLINJER:
1. Hjemles av alkoholloven § 1-6.
Bevillingsperioden settes til 4 år. Gjeldende bevillinger pr. 30.04.2016 (forlenget til
30.09.2016) kan fornyes for en ny periode på 4 år uten at ny søknad foreligger.
2. Salg- 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
som 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 forma av:
- brudd på vilkår som er satt for bevillingen
- brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
- klandreverdige ordenesforhold ved bevertningsstedet
- brudd på reklamebestemmelser
4. Styrer og stedfortreder må ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven,
og ved skjenkesteder kreves det at daglig leder har avlagt og bestått kunnskapsprøve
om serveringsloven (etablererprøven for serveringsvirksomhet).
5. Bevillingshaver skal ikke ha noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes
alkohol.
6. Konsum av utskjenket alkohoholdig 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 forsøplet pga
bevillingen.
8. Søknader om bevillinger (servering/salg/skjenking) må være kommunen i hende innen
30 dager før politisk behandling.
9. Ved eierskifte kan eier/driver drifte virksomheten i hht loven under forutsetning av at
kunnskapsprøvene er bestått, inntil nye bevillinger foreligger.
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Delegasjon:
Det delegeres til Livsløpsstyret å behandle og avgjøre søknader om salgs- og
skjenkebevilling og eventuell inndragning av gitte bevillinger, jfr. reglement for
folkevalgte styringsorgan pkt. 6.1.
Det delegeres til rådmannen å:
- Avgjøre søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende
bevilling.
- Avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid og skjenkeareal for
enkeltanledninger.
- Fastsette bevillingsgebyr etter alkohollovens § 7-1.
- Godkjenne ny styrer og stedfortreder.
Fylkesmannen avgjør klagesaker, i hht alkoholloven § 1-16.

Bevillingsgebyr:
Bevillingsgebyr på salg- og skjenkebevilling fastsettes for ett kalenderår om gangen på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholforskriften § 6-1.
Satsene defineres i § 6-2.
Gebyr for én enkelt anledning/arrangement fastsettes til kr. 500,-. Det må være en søknad pr.
arrangement.
Ved store arrangement som går over flere dager, må omsetningsoppgaver leveres for
beregning av gebyr.

Definisjoner:
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 % alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 % alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 % alkohol

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet.
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.
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Kontroll av salgs- og skjenkesteder:
Kontrollørene som utfører kontrollene på bevillingsstedene avgir rapport direkte til
kommunen. Ved uregelmessigheter skal rådmannen forberede sak for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgir uttalelse. Saken avgjøres av Livsløpsstyret.
Kontrollutvalget er sammensatt slik:
1 politiker
1 fra næringen
1 fra administrasjonen
Ved overtredelse av skjenke- og salgsbestemmelsene, skal Livsløpsstyret bestemme en
passende sanksjonsform i form av:
- Advarsel
- Midlertidig inndragning av bevillingen
- Inndragning av bevillingen for resten av valgperioden
- Anmeldelse til politiet

Kriterier/vilkår:
All servering av alkoholholdig drikk mot betaling krever bevilling. Den som skjenker
alkoholholdig drikk gruppe 3 må ha fylt 20 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig
drikk gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år. 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.
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SKJENKEBEVILLINGER:
Følgende bevillinger kan tildeles:
Innendørs skjenking:
Det kan gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.
Maksimal skjenketid:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 11.00 til kl. 02.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
Utendørs skjenking:
Det kan gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Utearealet må
være tydelig avgrenset med rekkverk eller lignende og ha tilknytning til skjenkestedet.
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Ambulerende skjenkebevilling:
Hjemles av alkoholloven § 4-5:
Ambulerende skjenkebevilling kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Ambulerende
skjenkebevilling 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. Skal du f.eks. arrangere en bursdagsfest i leide lokaler, trenger du
ikke skjenkebevilling (fordi det ikke skjenkes mot vederlag).
Søknaden om slik bevilling bør være kommunen i hende innen 3 uker før arrangementet skal
avholdes. Det innhentes ikke uttalelse fra politi eller andre for søknader om ambulerende
skjenkebevilling.
Politiet skal underrettes om tiltaket.
Søknaden avgjøres av rådmannen.

Enkeltanledning:
Hjemles av alkoholloven § 6-1:
Bevilling for en enkelt, bestemt anledning / en bestemt del av året gjelder for åpne
arrangementer som for eksempel festivaler, konserter og dansetilstelninger.
Søknad om slik bevilling bør være kommunen i hende minst 3 uker før arrangementet skal
avholdes. Det skal innhentes uttalelse fra politi og sosialetaten for søknader om
enkeltanledning. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Politi skal underrettes om
tiltaket.
Søknaden avgjøres av rådmannen.
Bevilling er bare nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag.
Skjenkegebyr for enkeltanledninger er kr. 500,-. For større anledninger som går over flere
dager beregnes skjenkegebyr etter omsatt vareliter av de ulike typene drikk.
I forsamlingslokaler gis bevilling for enkeltanledninger og ambulerende bevilling.
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SALGSBEVILLINGER:
Det kan gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved dagligvareforretninger og
ved utsalg av lokalmat og andre kvalitetsmatvarer. Det kan ikke gis bevilling for salg av
alkoholholdig drikk ved kiosker og bensinstasjoner.
Salgstider:
Hverdager (man-fre)
kl. 08.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag) kl. 08.00 – 18.00
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helldigdager, 1.
og 17. mai.
For typisk turiststeder gjelder salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 tidspunktene som
nevnt foran.
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