RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I LIERNE,
GJELDENDE FRA 01.07.2016
Behandlet i Utvalg Folk og Livskvalitet: 26.04.2016
Vedtatt i Lierne kommunestyre: 03.05.2016
Kommunestyrets vedtak:
Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Lierne kommune:
a) Generelt:
1. Bevillingsperioden for salgsbevillinger og alminnelig skjenkebevilling er 4 år og vedtas av
kommunestyret jvf. Alkohollovens § 1-6.
2. Tidsbegrenset alminnelig skjenkebevilling, utvidet alminnelig skjenkebevilling delegeres til
utvalg Folk og Livskvalitet, jvf delegeringsreglementet § 17.14 og reglement for utvalgt Folk og
Livskvalitet § 2.
Ambulerende skjenkebevilling delegeres til rådmannen.
3. Utvalg Folk og Livskvalitet er kommunens kontrollorgan i forhold til alkoholloven. Det
delegeres til rådmannen å engasjere utførere av salgs- og skjenkekontroller.
4. Ved rapporterte brudd på salgs/skjenkebestemmelsene etter kontroller, skal det gis sanksjoner
- jfr. alkohollovens §1-8. Ut fra alvorlighetsgrad vil det være skriftlig advarsel, inndragning
eller anmeldelse.
5. Hvis avvik fra loven skjer for å unngå truende/farlige situasjoner, skal avviksmelding sendes
kommunen – i tillegg til politiet.
6. Internkontrollsystem skal være opprettet for alle salgssteder og skjenkesteder med
alminnelig, eller tidsbegrenset alminnelig, skjenkebevilling.
7. Aldersbestemmelsene gjelder også lettøl (0,70-2,50 volumprosent alkohol).
b) Gebyrer for salg og skjenking:
1. Alkohollovens kapittel 7 skal ligge til grunn for kommunens gebyrsatser, beregningsmåte og
minstegebyr.
c) Salg av øl og rusbrus:
1. Dagligvareforretninger, med fullt dagligvaresortiment, kan gis salgsbevilling av øl og rusbrus
til kunder over 18 år, jvf alkoholloven § 1-5.
2. Tillatelsen gjelder til kl. 20:00 på hverdager samt onsdag før Kristi Himmelfartsdag og til kl.
18:00 på dag før søn- og helligdager.
3. Det er ikke tillatt med ølsalg på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedager for
stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.
d) Skjenking av øl, vin og brennevin:
1. Det stilles som krav at søkere på alminnelig bevilling og tidsbegrenset alminnelig bevilling
har skjenkebestyrer og stedfortreder som kan dokumentere kunnskap om alkoholloven og

bestemmelser gitt i medhold av den, jfr. alkohollovens §1-7 c, tredje ledd. Gjelder ikke
ambulerende bevilling.
2. Skjenkebevillinger skal ikke benyttes ved tilstellinger hvor hovedgruppen er barn/ungdom
under 18 år eller til idrettsarrangement.
3. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22
volumprosent, kan gis til faste serveringssteder/fast bestemt virksomhet i kommunen fra kl.
10:00 til kl. 01:00 alle dager.
4. Overnattingssteder kan i tillegg skjenke alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn
22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbestemmelsene i pkt. 1. (jvf.
alkohollovens § 4-4).
5. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent (brennevin) behandles i hvert
enkelt tilfelle/ for hver enkelt søker. Bevilling kan kun gis når det i tillegg er gitt bevilling for
alkoholholdig drikk under 22 volumprosent. Bevilling kan i utgangspunktet gis fra kl. 13:00 til
kl. 01:00.
6. Utvidet alminnelig bevilling gis kun i spesielle tilfeller. Forutsetter innvilget alminnelig
skjenkebevilling fra før. Som spesielle tilfeller regnes bryllup, lukkede selskap, behov for større
skjenkeareal ved store arrangement.
7. Bruk av ambulerende bevilling skal kun skje i spesielle tilfeller og da for en enkelt anledning
og kun for skjenking til deltakere i sluttet selskap.
8. Tidsbegrenset alminnelig bevilling gis kun til søkere/lag og foreninger ved lokaler der det
ikke drives fast kommersiell skjenking.
9. Søknader om tidsbegrenset alminnelig bevilling må foreligge minst 2 måneder før
arrangementet finner sted. Det kan med fordel søkes om flere planlagte arrangementer samtidig.
10. Ved pub-arrangement skal aldersgrensen være 18 år.

