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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

006/20 Eldreråd 02.06.2020 

006/20 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 02.06.2020 

012/20 Helse- og omsorgsutvalget 04.06.2020 

022/20 Kommunestyret 18.06.2020 

 
 

Ruspolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking av 
alkohol 2020-2024 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 vedtas.   
  
Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges for 4 år, til 30.6.2024. 
 
Eldreråd 02.06.2020: 
 
Møtebehandling: 
Ruspolitisk handlingsplan støttes av eldrerådet. 

 
ELD- 006/20 Vedtak: 
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 vedtas.   
  
Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges for 4 år, til 30.6.2024 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 02.06.2020: 
 
Møtebehandling: 
Rådet viser til undersøkelsen ungdata 2019, og er bekymret over at bruken av alkohol 
nesten er dobbelt så stort, som i resten av fylket og landet. 

 
RFPMF- 006/20 Vedtak: 
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 vedtas. 
  
Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges for 4 år, til 30.6.2024. 
 



 

 
Helse- og omsorgsutvalget 04.06.2020: 
 
Møtebehandling: 
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 enstemmig vedtatt. 

 
HO- 012/20 Vedtak: 
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 vedtatt.   
  
Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges for 4 år, til 30.6.2024. 
 
Kommunestyret 18.06.2020: 
 
Møtebehandling: 
 
John-Arvid Eik fremmet følgende endringsforslag: 
 
11 Salg av alkoholholdig drikk. 
Salgsbevilling for alkoholdig drikk gruppe I kan gis til dagligvaebutikker, inkludert 
spesialforretninger for lokal mat o.l. 
Det kan i tillegg gis salgsbevillinger utvidet med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet 
etter alkohollovens § 3-1b.  Bestemmelsen gjelder f.eks. fruktprodusenter og 
mikrobryggerier. 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe II og III kan gis til AS Vinmonopolet. 
Salgstider for salg av alkoholholdig drikk fra butikk styres av alkohollovens § 3-7 slik: 

-mandag - fredag kl 0800 - 2000, lørdag kl. 0800 - 1800. 
-dager før helligdager kl. 0800 - 1800. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
Salg skal ikke skje på søn- og helligdager. 
 
For AS Vinmonopolet gjelder egne salgstider fastsatt i alkohollovens § 3-4. 
 
Magnhild Eia fremmet følgende alternativt forslag til pkt 2: 

Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges foreløpig fram til 31.12.20 i påvente av nye 
retningslinjer for salg og skjenking. 

Ved votering ble HO-utvalget innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt med endring i pkt. 11. 
Ved votering ble John-Arvid Eik sitt endringsforslag vedtatt med 17 mot 4 stemmer (KrF) 
Ved votering over pkt 2 ble Magnhild Eia sitt forslag vedtatt med 14 mot 7 stemmer 
(H2,SP5,FrP3,AP4 - H2,KrF4,V1). 
 
KS- 022/20 Vedtak: 
  
Ruspolitisk handlingsplan 2020-2024 og Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-
2024 vedtas med følgende endring i pkt 11 side 10: 
 
 11 Salg av alkoholholdig drikk. 
 
Salgsbevilling for alkoholdig drikk gruppe I kan gis til dagligvaebutikker, inkludert 
spesialforretninger for lokal mat o.l. 
Det kan i tillegg gis salgsbevillinger utvidet med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet 
etter alkohollovens § 3-1b.  Bestemmelsen gjelder f.eks. fruktprodusenter og 
mikrobryggerier. 



 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe II og III kan gis til AS Vinmonopolet. 
 
Salgstider for salg av alkoholholdig drikk fra butikk styres av alkohollovens § 3-7 slik: 
-mandag - fredag kl 0800 - 2000, lørdag kl. 0800 - 1800. 
-dager før helligdager kl. 0800 - 1800. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
Salg skal ikke skje på søn- og helligdager. 
 
For AS Vinmonopolet gjelder egne salgstider fastsatt i alkohollovens § 3-4. 
Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol forlenges foreløpig fram til 31.12.20 i påvente av nye 
retningslinjer for salg og skjenking. 
 
  



SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret vedtok forrige ruspolitiske handlingsplan den 16. juni 2016. Handlingsplanen 
skal revideres før 1.7.2020.  
  
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 
 
§ 1-7.Bevilling for salg og skjenking 
 
«Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter 
kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig 
bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som 
utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, 
må bevilling gis av samtlige kommuner. 
 
Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner 
som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.» 
 
§ 1-7a.Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 
skjenking m.v. 
 
«Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges 
vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha 
bevilling. 
 
Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 
skjenking.» 
 
VURDERING: 
I løpet av våren er det foretatt gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder er 
bevillingspolitikken vurdert. Ruspolitisk handlingsplan konkluderer slik:  
  
Salg og skjenking av alkohol i Lund på både salg i butikk og skjenking ved skjenkestedene er 
stabilt, og gir ikke i seg selv grunn til bekymring. Det er, ifølge Lensmannen i Lund og NAV 
Lund, ikke rapportert om særskilte situasjoner knyttet til omsetning av alkohol.  
 
Alkoholkontrollutvalget er opptatt av at kommunen skal bidra med god tilrettelegging av 
næringsutvikling for å få flere arbeidsplasser. Alkoholkontrollutvalget vil opprettholde og 
videreutvikle god og sikker kommunal infrastruktur i hele kommunen for at turistbedrifter, 
gårdsbruk og småskalaproduksjon skal ha samme utviklingsmuligheter. Dermed ønsker ikke 
alkoholkontrollutvalget å sette tak på antall salgs- eller skjenke bevillinger i planperioden.  
  
Kommunestyret anbefales å fatte vedtak om at salgs- og skjenkebevillinger for alkohol 
forlenges for 4 nye år.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen endringer. 
 
 
 
 
Siv Kristin Egenes  
rådmann  
 Lotti Karjala Løvhaug 
 kommunalsjef helse og omsorg 
 
Vedlegg: 
212204 Ruspolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking alkohol 2020-2024 



 
 


