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Pkt. 1 Formål 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 
§1-1: 

§ 1-1. Lovens formål. 

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å 
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av 
alkoholholdige drikkevarer. 

 

Pkt. 2 Bevillingsperiode 

Skjenking av alkoholholdig drikk 

Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil fire år, og 
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. For perioden 2020- 
2024 vil Sirdal kommune be om nye søknader fra skjenkestedene.  

Salg av alkoholholdig drikk 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan videreføres i fire nye år uten 
søknad. Den nye fireårsperioden opphører senest 30. september året etter nytt kommunestyre 
tiltrer. Når denne perioden er utløpt, må kommunen foreta en ny vurdering etter denne 
bestemmelsen.  

Ved nye søknader gjelder vanlige regler om søknad. Bevillingsperioden er da inntil fire år 
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

 

Pkt. 3 Saksbehandlingsrutine 

Det innhentes vurdering fra politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene, jf. alkohollovens 
§ 1-7 annet ledd.  

 

Pkt. 4 Hvilke driftskonsepter får skjenkebevilling 

Sirdal kommune kan innvilge skjenkebevilling til serveringssteder som har tilrettelagt for 
servering av mat og/eller drikke.  

 

Pkt. 5 Differensiering av type alkoholholdig drikk 

a) Sirdal kommune kan gi skjenkebevilling til alkoholholdigdrikk gruppe 1, 2 og 3.  



b) Sirdal kommune vil anbefale følgende: 

• Ved servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3 bør det ikke gis adgang til personer 
under 20 år i lokalet etter kl. 22.00. 

 

Pkt. 6 Skjenketider 

a) Maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 er fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager, gjelder både for 
skjenking inne og ute. 

b) Maksimal skjenketid for gruppe 3 er fra kl. 13.00 – 02.00 alle dager, gjelder både for 
skjenking inne og ute. 

c) Det kan ikke serveres alkohol ved gjennomføring av idrettsarrangement/aktiviteter og 
barne- og ungdomsaktiviteter.  
Det kan etter behandling i kommunestyre gis skjenkebevilling etter søknad inntil 1 år.  

 

Pkt. 7 Standard vilkår for skjenkebevilling i alle vedtak om skjenkebevilling 

a) Det kreves serveringsbevilling uavhengig av om stedet har eget kjøkken og uavhengig av 
om det skal serveres mat (lovpålagt). 

b) Det kreves at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. 
c) Det kreves at politiets eventuelle krav etter serveringsloven om dørvert overholdes til 

enhver tid. 
d) Det kreves at skjenkestedets uteservering er fysisk avskjermet, slik at inngang/utgang kan 

kontrolleres. 
e) Det stilles som vilkår at skjenkestedet ikke har pengespill som en del av sitt konsept. 
f) Skjenkestedet har plikt til å delta på kommunale orienteringsmøter  

 

Pkt. 8 Ambulerende bevilling/bevilling for enkeltanledninger/utvidet skjenkeområde 

a) Ambulerende bevilling (lukket selskap)- alkohollovens §4-5 
b) Skjenkebevilling for enkeltanledning (åpent arrangement)- alkohollovens §1-6 
c) Utvidelse av skjenkeområde for enkeltanledning- alkohollovens §4-2 

Skjenketiden i denne typen saker er den samme som gjelder for alminnelige bevillinger. 

Ad a) 

Kan tildeles søkere uten alminnelig bevilling. Selskapet må være lukket. Det kan gis bevilling 
for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

Ad b) 



Kan tildeles søkere med alminnelig bevilling. Bevillingen gjelder åpne arrangementer og det 
må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Det kan gis bevilling for alkoholholdig 
drikk i gruppe 1, 2, og 3. 

Ad c) 

Kan gis søkere med alminnelig skjenkebevilling. Godkjenning forutsetter at eksisterende 
bevilling benyttes på annet sted enn skjenkelokalet eller på annet sted i tillegg til 
skjenkelokalet. Utvidelsen kan tillates for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

Søkere under pkt. a) og b) skal være minimum 20 år og erklære seg kjent med gjeldende 
regelverk. 

Myndigheten til å avgjøre søknader om ambulerende bevilling/ bevilling for enkelt anledning/ 
og utvidelse av skjenkeområde for enkelt anledning gis til rådmann.  

Pkt. 9 Utvidet skjenketid for en enkeltanledning 

Ved spesielle tilfeller kan det vurderes å utvide maksimalskjenketiden for en enkeltanledning. 

 

Pkt. 10 Salgstiden for øl i butikk 

Salgstiden for øl i butikk settes til alkohollovens maksimalgrense. Salgstid er fra kl. 08.00 til 
kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 – 18.00 på lørdager og dagen før helligdager, med 
unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai.  

 

Pkt. 11 Hvilke salgssteder kan få salgsbevilling 

Det kan gis salgsbevilling til dagligvareforretninger og rene ølutsalg. 

 

Pkt. 12 Vilkår for salgsbevilling 

Salgstidene skal skiltes på en tydelig måte. Alkoholholdig drikk skal dekkes fysisk ved 
salgstidens slutt. 

 

Pkt. 13 Salgs og skjenkekontroll 

Ved ethvert brudd på alkoholloven, tilhørende forskrifter eller lokale alkoholpolitiske 
retningslinjer skal det gis sanksjoner i tråd med alkoholforskriftens kapittel 10.  

Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal 
kontrolleres minst en gang årlig. Det skal årlig utføres minst tre ganger så mange kontroller 



som det er antall salgs- og skjenkesteder. Steder som er høyest frekventert bør kontrolleres 
oftere enn lavt frekventerte steder.  

Skjenkekontroll utføres også ved bevilling som er gitt for enkeltanledninger, ambulerende 
bevilling, samt utvidet skjenketid for enkeltanledning. 

Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner:  

• Føre tilsyn med at bevillingsinnehaverne følger alkoholloven, vilkårene i bevillingen 
og kommunens retningslinjer for øvrig. 

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av salgs- og skjenkekontrollen i kommunen: 

• Kontroll av salgs- og skjenketidene 
• Aldersgrensebestemmelsene 
• Om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer 
• Veilede bevillingsinnehavere innen alkohollovens bestemmelser med forskrifter 
• Føre tilsyn med internkontrollsystemet 
• Danne grunnlag for sanksjoner f.eks. inndragning, der love, vilkår eller retningslinjer 

brytes. 

 

Pkt. 14 Reaksjoner på brudd på bestemmelsene 

Fra januar 2016 ble det trådt i kraft et nasjonalt system for prikktildeling og inndragning av 
salgs- og skjenkebevillinger. Formålet med prikksystemet er å sikre likebehandling og 
forutberegnelighet for næringen.  

Brudd på alkoholloven deles inn i ulike kategorier etter alvorlighetsgraden av bruddet. 
Tildelte prikker varer i to år fra bruddet fant sted. Dersom man oppnår 12 prikker i løpet av en 
toårs- periode, skal bevillingen inndras i 1 uke. Prikksystemet er et løpende system. Det vil si 
at man ikke regner prikker etter årstall (januar- januar), men at man beregner toårsperioden 
etter når bruddet på alkoholloven fant sted. Etter to år faller prikkene bort. Har man ikke 
pådratt seg flere prikker i løpet av denne perioden, vil man dermed starte med null prikker 
igjen.  

14.1 Oversikt over kategorier og antall prikker (Alkoholforskriftens §10-3): 

Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk: 

- Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften 
- Brudd på regler om skjenkemengde, jf. §4-5 i denne forskriften 
- Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. §4-4 i denne forskriften 
- Gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. §4-4 i denne forskriften 
- Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne 

forskriften 
- Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og §4-3 



- Brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapitel 14 i denne forskriften 
- Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven §1-8 første ledd, jf. blant annet 

alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- Det gis adgang til lokalet til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 
bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler 
forlater stedet, jf. §4-1 i denne forskriften 

- Mangler ved bevillingshaver internkontrollsystem, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. 
kapitel 8 i denne forskriften 

- Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapitel 6 i 
denne forskriften 

- Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapitel 6 i denne 
forskriften 

- Brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 
- Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd 
- Gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven §1-8 annet ledd 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. §3-1 i denne 
forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av 
rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften 

- Brudd på salgs-, utleverings- og skjenkebestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-4a, § 3-7 
og § 4-4 

- Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven 
§ 1-5 første ledd 

- Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, 
jf. alkoholloven §1-5 tredje ledd 

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

- Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 
annet ledd 

- Brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften 
- Brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og §4-7  
- Hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven §1-9 

 

Prikktildeling anses som enkeltvedtak: 

Tildeling av prikker vil etter det nye systemet anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Dette innebærer at en vil få forhåndsvarsel om at kommunen vurderer å ilegge prikker, og at 
en gis mulighet til å uttale seg før eventuelle prikker tildeles.  



Prikktildeling vil også kunne påklages til fylkesmannen. Selv om en ikke benytter klagefristen 
når det fattes vedtak om prikktildeling, kan en også klage på vedtaket om prikktildeling 
dersom det blir en inndragningssak.  

Adgangen til å fatte vedtak om tildeling av prikker er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. 
Dersom det i kommunestyret er foretatt en generell delegasjon av myndighet i bevillingssaker 
til formannskap, byråd eller faste utvalg i henhold til kommuneloven, vil dette i 
utgangspunktet også omfatte adgangen til å tildele prikker.  

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol innstiller til kommunestyret om tildeling av prikker 
med bakgrunn i alkoholforskriftens bestemmelser.  

 

Inndragningens lengde: 

Inndragning av bevilling for et kortere eller lengre periode behandles av kommunestyret. 

1 prikk – 1 dags inndragning 

2-3 prikker – 2 dager inndragning 

4-5 prikker – 3 dager inndragning 

6-7 prikker – 4 dager inndragning 

8-9 prikker – 5 dager inndragning 

10-11 prikker – 6 dager inndragning 

12 prikker – 7 dager inndragning 

13 og mer prikker- kommunestyret øker mengden på inndragningen tilsvarende  

 

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formidlende omstendigheter, kan kommunen 
tildele færre prikker for en overtredelse.  

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker 
for en overtredelse.  

Kommunestyret kan også øke lengden på inndragning ved svært skjerpende omstendigheter, i 
de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.  

 

Pkt. 15 Kunnskapsprøve 

Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 
bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter 



bestemmelsene i dette kapitlet (jf. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk § 1-7c og 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 5).  

 

Pkt. 16 Gebyr for alkoholbevilling 

Med hjemmel i alkoholloven § 6-1 avgjøres det et årlig bevillingsgebyr som beregnes på 
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrsatser er nedfelt i 
alkoholforskriften § 6-2. Sirdal kommune fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av 
oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. 
Manglende innlevering av omsetningsoppgave innen fristen føres til tildeling av to prikker.  

Gebyr for ambulerende bevilling følger alkoholforskriften §6-2 for tiden kr. 380 

Gebyr for enkelt anledning- for små arrangement (opptil 100 deltakere) gjelder samme satser 
som for ambulerende bevilling. For større arrangement (over 100 deltakere): kr. 1000,-.  

 

 

 

 

 

 
 


