
 

 

 

I. RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV 
ALKOHOLHOLDIG DRIKK GJESDAL KOMMUNE I 
PERIODEN 01.04.2016 TIL 31.03.2020 

 

1. Formål 

Gjesdal kommune har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette skal kommunen arbeide for at tilgjengeligheten 
begrenses. 
 

2. Bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan ikke gis til følgende: 

2.1. Arrangementer som er beregnet på barn og unge.  

2.2. Idrettsarrangement. 

2.3. Arrangementer i kommunal regi. 

2.4. I Gjesdal gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen stripping, 
erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Slike konsepter kan virke belastende 
eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte, barn og unge. Videre 
av hensyn til andre næringsdrivende i området, i kommunen for øvrig og av hensyn 
til lokalmiljøet/boligstrøk i nærheten av skjenkestedet. Videre også av hensyn til 
politimessige forhold og likestilling og diskrimineringshensyn. 
 

3. Skjenketider 

Øl i kl. II, øl i kl. III og vin: 

Søndag til torsdag     kl. 10:00 – 24:00 

Fredag og lørdag    kl. 10:00 – 01:30 

Brennevin: 

Søndag til torsdag    kl. 13:00 – 24:00 

Fredag og lørdag    kl. 13:00 – 01:30 
 



 

 

4. Utendørs skjenkebevilling 

En alminnelig skjenkebevilling kan ut fra en konkret vurdering gjøres gjeldende på et nærmere 
avgrenset uteområde.  
 

5. Salgstider for øl i kl. II og rusbrus 

Mandag – fredag     kl. 08:00 – 20:00 

Lørdag og andre dager før helligdager    
unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08:00 – 18:00 

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai. 

Dagligvareforretninger som har salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 
alkohol må ha tatt imot betaling innen salgsslutt for at salget av disse varene skal kunne finne sted.  
 

6. Bevillingsgebyr 

For ambulerende bevilling og bevilling til en enkeltanledning legges alkohollovens satser til grunn. 
Bevillingsgebyrene skal benyttes til kontrolltiltak og rusforebyggende arbeid. 

 

II. DELEGASJONSVEDTAK 

 

Med hjemmel i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av denne 
loven delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen: 
 

1. Ambulerende bevilling 

Myndigheten til tildeling av ambulerende bevilling til skjenking av øl i kl. II, øl i kl. III, vin og 
brennevin, jfr. lovens § 4-5. 
 

2. Skjenkebevilling for en enkelt anledning 

Myndigheten til å tildele skjenkebevilling for øl i kl. II, øl i kl. III, vin og brennevin for en enkelt 
anledning, jfr. lovens § 1-6. En enkelt anledning kan vare inntil 3 dager. 
 



 

 

3. Utvidelse av bevillingen 

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet bevilling, jfr. lovens § 4-2. 
 

4. Utvidet skjenketid for en enkelt anledning 

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning, jfr. lovens § 1-6. 
 

5. Skifte av styrer og stedfortreder 

Myndigheten til å godkjenne skifte av styrer og stedfortreder, jfr. lovens § 1-7c. 
 

6. Prikksystem 

Myndigheten til å tildele én prikk etter §10 nr. 3 i forskrift 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. 

 

    



 

 

III. RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER VED 
BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN I GJESDAL 
 

Reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven i Gjesdal kommune følger de vedtatte endringer i 
alkoholforskriften om prikktildelingssystem som trådte i kraft 1.januar 2016, se kap. 10, § 10 i 
forskrift 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
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