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• Alkoholloven §1-6
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Alkoholloven § 1-6
•
•
•
•
•
•
•

Endringer og ikrafttredelse
Hovedregel
Fristforlengelse
Overgangsperiode - fornyelse 2016
Unntak fra hovedregel
Fastsette nærmere retningslinjer
Gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen og vurdering av
bevillingspolitikken
• Vilkår
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Endring i alkoholloven § 1-6
• Høringsbrev og høringsnotat av 11.2.2015 fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) endringer i alkoholloven §1-6
– Høringsfristen 24. april 2015
• Vedtatt i Stortinget 16.12.2016
• Ikrafttredelse 1.1.2016
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Alkoholloven §1-6
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at
nytt kommunestyre tiltrer.
Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder
inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del
av året, og for en enkelt bestemt anledning.
Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller
fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen
legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller
fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i
kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.
Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre.
Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for en bestemt periode.

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil
utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye
bevillingsperioden.
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Bevillingsperiodens lengde
1.ledd: Bevillinger til AS Vinmonopolets utslag jf. §3-1
«Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år
av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre
tiltrer.»
2. ledd: Kommunale salgs og skjenkebevillinger
«Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd
og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med
opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike
bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt
anledning.»
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Bevillingsperioden
• 30.juni

30.september

Bedre tid til å foreta en helhetlig vurdering av alkoholpolitikken
Det tar lengre tid før alkoholpolitikken til det valgte
kommunestyret vil bli gjennomfør

16.2.2016
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Fristforlengelse
Hovedregel: Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis til 30.
september året etter kommunevalg.
• Fristforlengelse: 30.desember
• Alkoholloven 1-6, 7.ledd:
«Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig
avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig
inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er
truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye
bevillingsperioden.»
16.2.2016
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Hovedregel
•
•
•
•
•

Fireårsregelen opprettholdes som hovedregel
Bevillingen kan gis for inntil 4 år
Bestemt del av året - for eksempel sommersesong/vintersesong
Enkelt bestemt anledning- knytte seg til en bestemt begivenhet
Kommunalt selvstyret
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Overgangsperiode fornyelse 2016
•
•
•
•
•

Ikke regulert i bestemmelsen
Merknader fra Helsedirektoratet
«Inntil 4 år»
Vedtak frem til 30.6.2016
Praktisk løsning?
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Bevilling for en bestemt del av året/ enkelt
bestemt anledning
•

•
•
•
•

§ 1-6, 2.ledd, 2.punktum : «Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av
året, og for en enkelt bestemt anledning»
Festivaler/arrangementer av kortere varighet
Ileggelse av prikker/inndragning/kjøpe engros
1.1.2016 Endring som åpner for engrossalg av alkoholholdig drikk til
bevillingshavere med bevilling for en enkelt bestemt anledning.
§ 1-4 c -engrossalg av alkoholholdig drikk:
«Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller
skjenking for en enkelt bestemt anledning, med mindre styrer og stedfortreder har
dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den,
eller til den som har en ambulerende skjenkebevilling.»
16.2.2016
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Unntaksbestemmelse §1-6, 3.ledd
Unntaksbestemmelse i 3.ledd som gir kommunen anledning til å
beslutte at gjeldende kommunale salgs- og skjenkebevillinger
likevel ikke skal løpe ut etter 4 år, men gjelde videre uten fornyelse
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Alkoholloven §1-6, 3.ledd-unntak fra
hovedregel
• Alkoholloven 1-6, 3.ledd:
«Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre,
men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal
opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om
fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene, kan kommunen legge vekt på de
samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse,
kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved
behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.»

• Kommunen kan beslutte at bevillingen ikke skal opphøre
• Kan forlenges for inntil fire år
- Kan gis for kortere periode
16.2.2016
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Vilkår for å kunne benytte seg av
unntaksbestemmelse
• Alkoholloven 1-6, 4.ledd
«Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert
bevillingspolitikken.»

• Gjennomgang av alkoholpolitikken
• Vurdert bevillingspolitikken
• Retningslinjer
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Hvilke bevillinger er det som kan løpe videre,
og hvilke må søke om fornyelse?
• Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre
–

Alle bevillingene videreføres

• Kommunen kan fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som
skal fornyes
–

Dersom kommunen bare ser behov for at bevillinger som oppfyller visse kriterier skal opphøre, kan det fastsette retningslinjer
som gir kriterier for hvilke som må søkes om fornyelse

• Stor valgfrihet ved fastsettelse av retningslinjer/kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan legge vekt på forhold §1-7 a
Overtredelser
Inndragning
Konsept
Salg/skjenking
Aldersgrenser
Beliggenhet
Mengde omsatt alkohol
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Oppsummering:
•
•

•

•
•
•
•
•

Hovedregel: Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis til 30.9 året etter kommunevalg.
Unntak: Kommunen kan beslutte at bevillingen ikke skal opphøre og forlenge for inntil fire år
(kan gis for kortere periode)
Vilkår for at bevillinger ikke skal opphøre:
- Kommunen må etter kommunevalget ha foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken og
vurdert bevillingspolitikken i kommunen
Alternativ:
Alternativ 1: Alle bevillinger fornyes - hovedregel
Alternativ 2: Alle bevillinger videreføres:
Alternativ 3: Noen bevillinger må søke om fornyelse
Alternativ 4: Endre eller fastsette nye vilkår
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Fornyelse av vilkår
• Alkoholloven §1-6, 3.ledd , 4.punktum:
«Istedenfor krav om fornyelse, kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i
samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.»

• Åpner opp for mulighet til å endre vilkår i forbindelse med
fornyelsestidspunktet
• Hvilke bevillinger som man skal fastsette nye vilkår må vurderes av
kommunen på tilsvarende måte som ved om bevillinger skal
videreføres
16.2.2016
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Kunnskapsprøve for kontrollører
•

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i forskrift av 8. juni 2005
nr.538 forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

«§ 5-1. Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den.»
§ 17-3: «Kommunen kan benytte kontrollører som ikke har bestått kunnskapsprøve etter
alkoholforskriften § 5-1 fram til 1. juli 2016»

•

Fra 1.1.2016 ble det et krav om at salgs- og skjenkekontrollører skal ha bestått elektronisk
kunnskapsprøve for kontrollører. Dagens kunnskapsprøve vil ikke oppfylle dette kravet.

•

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvikle en elektronisk
kunnskapsprøve for kontrollører.
16.2.2016
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Mål
• Tilstrekkelig kompetanse til å utføre salgs- og
skjenkekontroller i henhold til regelverket.
• Salgs- og skjenkekontroller skal utføres på en slik måte at
overtredelser blir tilstrekkelig dokumentert.
• Kompetanseheving vil føre til økt kvalitet og sikre
likebehandling og rettsikkerhet.
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Praktisk informasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Trer i kraft fra 1.1.2016.
Elektronisk prøveportal på vinn.no
Gebyr : 400 kr
Diplom-personlig
Avholdes hos kommunen
Gjelder alle som skal utføre salgs- og skjenkekontroll
Merknader til bestemmelsene i nytt elektronisk rundskriv
Oppdaterte nettsider og nyhetsbrev
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Ulike kategorier i spørsmålsdatabase
Kontroll

Politiets
stengingsadgang

Inndragning

Salg

Medbrakt

Skjenketider

Reklame

Internkontroll

Overdragelse

Åpenbart påvirket
av rusmidler

Aldersgrense

Styrer/stedfortreder
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Prøveportal
Vinn.no
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Oppsummering
• Nytt krav fra 1.1.2016
• Elektronisk prøve klar til bruk 1.1.2016
• Eksisterende kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
oppfyller ikke dette kravet
• Overgangsperiode på ½ år
• Elektronisk prøve driftes av VINN
• Helsedirektoratet har utarbeidet spørsmålene
• Gjelder alle som skal utføre salgs- og skjenkekontroll
16.2.2016
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To nye endringer knyttet til kontroll
• Fastsatt 8. desember 2014 av Helse- og omsorgsdepartementet
• Endringer i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
– Krav om at kontroll av steder med skjenkebevilling skal
utføres av to kontrollører
– Kunnskapsprøven skal kun være en elektronisk prøve
16.2.2016
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