DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER
Vedtatt av kommunestyret 08.12.16

Kap 1. Generelle bestemmelser
§1

Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om
å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære.
Hensikten med bevillingsreglementet er at saksbehandlingen av søknader om salg og
skjenking av alkohol skal skje på en mest mulig forutsigbar måte, slik at blant annet
kravet til likebehandling ivaretas.

§2

Bevillingsreglementet gjelder for salg- og skjenking for alkoholholdig drikk, definert
som drikk med mer enn 2,5 volumprosent alkohol, jf. alkoholloven § 1-3.

§3

Bevillingsreglementet er et supplement til bestemmelsene i alkoholloven og
alkoholforskriften. Ved motstrid har lov og forskrift alltid forrang.

Kap 2. Om saksbehandlingen
§4

Kommunestyret fatter vedtak om salgs- og skjenkebevillinger. I saksforberedelsene skal
følgende forhold vurderes, jf. alkohollovens § 1-7a:
 Antallet salgs- og skjenkesteder
 Stedets karakter
 Beliggenhet
 Målgruppe
 Trafikk- og ordensmessige forhold
 Næringspolitiske hensyn
 Hensynet til lokalmiljøet for øvrig

§5

Saksbehandlingsfristen for søknader om salgs- og skjenkebevillinger er fire måneder, jf.
alkohollovens § 1-11 og tjenestelovens § 11.

Kap 3. Krav til bevillingshaver
§6

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må innfri
vandelskravet i alkohollovens § 1-7b.

§7

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av
kommunen. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig
bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Pliktene til styrer og stedfortreder
følger av alkohollovens § 1-7c.

§8

Bevillingshaver og styrer/stedfortreder er ansvarlig for at salg og skjenking foregår i
overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den.
Bevillingshaver og styrer/stedfortreder plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av
salg og skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for
salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Kap 4. Salgsbevillinger
Salgssteder
§ 9 Salgsbevillinger kan gis for perioder inntil 4 år, jf alkohollovens § 1-6 andre ledd første
setning. Kommunestyret kan på visse vilkår bestemme at salgsbevillinger likevel ikke
skal opphøre, men gjelde for fire nye år, jf alkohollovens § 1-6 tredje og fjerde ledd.
§ 10 Salg av alkoholholdig drikk som overstiger 4,7 % (gruppe 2 og 3) kan bare foretas av
AS Vinmonopolet.
§ 11 Salg og utlevering av alkoholdig drikk med høyst 4,7 % (gruppe 1) kan bare foretas på
grunnlag av kommunal bevilling. Slik bevilling kan gis til dagligvarebutikker og
butikker som tidligere har hatt bevilling som kommunalt ølmonopol.

Salgstider
§ 12 Salg og utlevering av alkoholdig drikk med høyst 4,7 % (gruppe 1) kan skje fra kl.
08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag, skal salget opphøre kl. 18.00. Salg og utlevering av alkoholdig drikk
med høyst 4,7 % skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
§ 13 Salg av alkoholholdig drikk som overstiger 4,7 % (gruppe 2 og 3) kan skje fra kl. 08.30
til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag,
skal salget opphøre kl. 15.00.

Antall salgsbevillinger
§ 14 Det settes ingen begrensninger på antallet salgsbevillinger i Bø kommune.

Søknadsfrist og saksbehandlingstid
§ 15 Det settes ingen søknadsfrist for salgsbevillinger. Søknader om salgsbevillinger
saksbehandles fortløpende. Vedtak fattes av kommunestyret, og behandlingstiden følger
dermed av kommunestyrets møteplan.

Kap 5. Skjenkebevillinger
Typer skjenkebevillinger
§ 16 Alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, jf alkoholloven § 4-2, kan gis
for perioder inntil 4 år, jf alkohollovens § 1-6 andre ledd første setning. Kommunestyret
kan på visse vilkår bestemme at skjenkebevillinger likevel ikke skal opphøre, men
gjelde for fire nye år, jf alkohollovens § 1-6 tredje og fjerde ledd.
§ 17 Det settes ingen begrensninger på antallet skjenkebevillinger i Bø kommune.
§ 18 Skjenkebevilling kan dessuten gis for én enkelt bestemt anledning, jf alkohollovens § 16 andre ledd andre setning. Bevillinger for enkelt anledning der styrer og stedfortreder
har bestått kunnskapsprøven, og der alkohol skal skjenkes i næringsvirksomhet, gir
bevillingshaver rett til å kjøpe alkohol fra grossist, jf. alkohollovens § 1-4c andre ledd.
§ 19 Det opprettes fem (5) ambulerende skjenkebevilling i Bø kommune. Ambulerende
bevillinger gjelder kun skjenking til slutta selskap, jf. alkoholloven § 4-5.
Skjenketider
§ 20 I Bø kommune gjelder følgende generelle skjenketider (i.e. «tidsinnskrenkninger for
skjenking av alkoholholdige drikker» jf alkohollovens § 4-4):
Gruppe 1+2: Øl og vin

Gruppe 3: Brennevin

Mandag til torsdag

08.00 – 01.00

13.00 – 01.00

Fredag - lørdag

08.00 – 02.00

13.00 – 02.00

Søndag og helligdag

08.00 – 01.00

13.00 – 24.00

I hht alkohollovens § 4-4,6. ledd, skal konsum av utskjenket alkoholholdig drikk
opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
§ 21 Skjenke- og åpningstidene 2. juledag, nyttårsaften, romjulsdagene, onsdag før
skjærtorsdag, skjærtorsdag samt 16. mai og dagen før 1. mai skal være som for
fredager/lørdager uavhengig av hvilken ukedag de faller på.
§ 22 Søknad om utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning, jfr. alkohollovens § 4-4, 3.
ledd/ § 1-6, kan maksimalt gis som for fredager og lørdager. Normalt gis ikke utvidet
skjenketid for arrangementer som legges til søn- og helligdager. Kravet i alkoholloven
om at det må dreie seg om en ”enkelt anledning” må være oppfylt. Det gis ikke utvidet
skjenketid i forbindelse med idrettsarrangement.

Søknadsfrister
§ 23 Det settes ingen søknadsfrist for alminnelige skjenkebevillinger. Søknader om
alminnelige skjenkebevillinger saksbehandles fortløpende. Vedtak fattes av
kommunestyret, og behandlingstiden følger dermed av kommunestyrets møteplan.
§ 24 Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning og om ambulerende bevilling må
være framsatt innen tre (3) uker før arrangementet skal avvikles. Søknader framsatt etter
dette behandles hvis praktisk mulig.

Øvrige vilkår for skjenkebevillinger, jf alkohollovens § 4-4
§ 25 Ved skjenkebevilling til både utendørs og innendørs skjenkeareal, gjelder
skjenkebevillingen utendørs for de samme alkoholgrupper som gjeldende for innendørs
skjenking, med mindre det er gitt spesielle restriksjoner om dette i det enkelte
bevillingsvedtaket.
§ 26 Det tillates ikke utplassering av spilleautomater i lokaler hvor det skjenkes. Dette
gjelder også inngangsparti til skjenkelokaler.

Kap 6. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
§ 27 Innehavere av salgs- og skjenkebevilgninger skal føre internkontroll med virksomheten.
§ 28 Kommunen skal forestå kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevilgninger, jf
alkoholloven § 1-9. Kommunen kan når som helst kreve tilgang til salgs- og
skjenkestedets lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om
regnskap og drift fra bevillingshaver.

Kap 7. Inndragning av salgs- og skjenkeløyver
§ 29 Ved overtredelser av alkohollovens bestemmelser samt vilkår for bevillinger, skal
kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker, jf. alkoholforskriftens § 103.
§ 30 Kommunestyret kan inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en
kortere tid i tråd med alkohollovens § 1-8. Saksforberedelsene skal gjennomføres i tråd
med alkoholforskriftens kapittel 10.

Kap 8. Salgs- og skjenkeavgifter/gebyrer

§ 31 Salgs- og skjenkeavgifter samt bevillingsgebyrer settes så høyt som loven til enhver tid
gir anledning til og vedtas av kommunestyret i regulativet for hvert budsjettår.
§ 32 Ved årets utløp skal bevillingshaver på eget initiativ sende inn oppgave over faktisk
omsatt mengde alkohol samt forventet omsatt mengde alkohol for kommende år. Fristen
for å innrapportere omsetningstall er 1. mars påfølgende år.
§ 33 Ved opphør av virksomhet eller virksomhetsoverdragelse skal faktisk omsetningstall
innrapporteres umiddelbart ved virksomhetens opphør eller på overdragelsestidspunktet.

Kap 9. Klage
§ 34 Kommunens enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapitlene 3, 4 og 7 kan påklages
til fylkesmannen. Klagesaken skal behandles i kommunen etter vanlige
saksbehandlingsregler før oversendelse.

Kap 10. Delegasjon av myndighet
§ 35 I henhold til Bø kommunes delegasjonsreglement er formannskapet delegert myndighet
til å fatte vedtak i prinsipielle saker som ikke kommunestyret selv skal avgjøre etter
alkoholloven med tilhørende forskrift(er).
§ 36 Rådmannen er delegert myndighet i ikke-prinsipielle saker etter alkoholloven med
tilhørende forskrift(er), herunder å forestå kontroll med salgs- og skjenkebevilgninger,
jf. alkohollovens § 1-9 og alkoholforskriftens kapittel 9.

Kap 11. Ikrafttredelse
§ 37 Bevillingsreglementet for Bø kommune trer i kraft straks.

