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Kapittel 1: Hjemmel, bakgrunn og formål 
 
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk 
handlingsplan.  
 
Formålet med planen er å fastsette tydelige, forutsigbare og lett tilgjengelige 
retningslinjer for kommunestyrets alkholpolitikk. 
 
Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål som kommunen legger til 
grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå målene. 
 

Kapittel 2: Målsetting 
 
Den alkoholpolitiske handlingsplanen skal bidra til at 

 tildeling av bevillinger foregår etter alkohollovens krav og forskrifter. 

 salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer på en forsvarlig og lovlig måte 

 kontroll med alle salgs- og skjenkesteder utføres på en hensiktsmessig måte. 

 overtredelser av salgs- og skjenkebestemmelsene følges opp med sanksjoner. 

 pengespill ikke kombineres med skjenking av alkohol. 

 

Kapittel 3: Bevillingsperiode 
 
Bevillingsperioden er fortsatt 4 år, jf. alkoholloven § 1-6, med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 

Kapittel 4: Generelt ved tildeling av bevillinger 
 
Kommunens oppgave etter alkohollovens § 1-1 er å i størst mulig grad begrense 
de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som 
et ledd i dette tar alkoholloven sikte på å begrense forbruket av alkoholholdige 
drikkevarer.  
 
Det er ut fra konkurransemessige hensyn ikke ønskelig å sette et tak på antall 
bevillinger. Men det må foretas en nøye avveining av næringsmessige interesser 
opp mot økt tilgjengelighet og forbruk.  
 
Ved søknad om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger skal det tas hensyn til 
tidligere erfaring med søkerens utøvelse av bevilling for eksempel i forhold til: 
 

 brudd på skjenke- og aldersbestemmelser. 

 endring av driftskonsept uten godkjenning. 

 klanderverdige ordensforhold. 

 brudd på andre vilkår som er satt for bevillingen. 
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Søknad om faste salgs- og skjenkebevillinger skal sendes på eget skjema som er 
tilgjengelig på Sør-Fron kommunes hjemmesider.  
 

Kapittel 5: Skjenkebevilling for enkeltstående anledning 
 

 Bevilling til skjenking av øl, rusbrus og eventuelt vin kan gis til offentlige 

arrangement. Tildeling vurderes nøye ut fra konseptet. 

 Utendørs skjenking kan tillates dersom dette skjer i tilknytning til fast 

skjenkested eller arrangement som er gitt bevilling for enkeltanledning og som 

skjer på avgrenset område. 

 Bevilling til enkeltanledning kan også gis som utvidelse av en eksisterende 

alminnelig bevilling, for eksempel utvidelse av skjenkeareal, skjenketid og 

alkoholvare (sted som har skjenkebevilling for øl og vin kan søke 

skjenkebevilling for brennevin ved en spesiell anledning). Det kreves ikke 

gebyr for slik utvidelse, da dette inngår i serveringsstedets årlige oppgaveplikt 

for omsetning. 

 Det skal ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement og 

andre arrangement der ungdom opp til 18 år er en vesentlig del av 

målgruppen. 

 Dersom det skal skjenkes alkohol uten vederlag til et sluttet selskap, kan 

kommunen gi en erklæring om at det ikke kreves skjenkebevilling for dette. 

Med sluttet selskap menes en krets av bestemte personer som samles i en 

bestemt anledning i et bestemt lokale (bryllup, jubileer o.l.), der deltakerne har 

en eller annen tilknytning til den som inviterer og utenforstående ikke har 

adgang. 

 
Søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning skal sendes på eget 
skjema som er tilgjengelig på Sør-Fron kommunes hjemmesider. 

 

Kapittel 6: Salgstider for alkoholholdig drikk med høyst  
4,7 volumprosent alkohol 
 
Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan normalt 
selges/utleveres i butikkens åpningstid innenfor slike tidsrom, jf. alkoholloven  
§ 3-7: 

 Fra kl. 08.00 til kl. 20.00. 

 Fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før 

Kristi Himmelfartsdag. 

 Forbudt søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 
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Kapittel 7: Skjenketider 
 
Skjenketider for alkoholholdig drikk fastsettes normalt ut fra én av to kategorier: 
 
Kategori A. Serveringssteder uten overnatting 
 
Øl ,vin og brennevin 
 

 Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (sterkvin og 

brennevin) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 07.00 til kl. 02.00. 

 For serveringssted i eller i tilknytning til alpinanlegg gjelder følgende: 

- Skjenking av øl og vin fra kl. 07.00 til kl. 02.00. 
- Sluttet selskap i innendørs lokale kan skjenke fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 Utskjenket alkoholholdig drikk må drikkes senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 
Kategori B. Hoteller og andre overnattingsbedrifter  
 
Øl, vin og brennevin 
 

 Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (sterkvin og 

brennevin) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 07.00 til kl. 02.00. 

 Utvidet skjenketid til kl. 03.00 ved arrangementer for deltakerne i sluttet 

selskap. 

 Utskjenket alkoholholdig drikk må drikkes senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 

Kapittel 8: Omsetningsoppgaver 
 

 Frist for bevillingshavers innsendelse av oppgave over omsatt mengde 

alkoholholdig drikk foregående år og forventet omsatt mengde inneværende år 

er 1. april. 

 Hvis kommunen ikke har mottatt oppgave for forventet omsetning innen fristen 

kan kommuneadministrasjonen selv fastsette et gebyr som antas å være i 

samsvar med omsatt volum. 

 

Kapittel 9: Kontroll av salgssteder og skjenkesteder 
 
Kommunestyret avgjør hvordan kontrollvirksomheten skal organiseres. 
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Kontrollører avgir rapporter direkte til rådmannen.  
 

Kapittel 10: Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven 
m/forskrifter 
 
Alkoholforskriftens bestemmelser i kapittel 10 om prikktildeling og inndragning gjelder. 
 

Kapittel 11: Delegeringer med hjemmel i alkoholloven og 
alkoholforskriften 
 
Formannskapet delegeres fullmakt fra kommunestyret til å  

 Behandle og avgjøre alle søknader om faste salgs- og skjenkebevillinger. 

 Vedta eventuell inndragning av gitte bevillinger. 

Rådmannen delegeres fullmakt fra kommunestyret til å 

 Godkjenne ny styrer og stedfortreder i bevillingsperioden. 

 Fastsette skjenke- og salgsområder. 

 Gi eventuelle dispensasjoner fra faste salgs- og skjenkebevillinger.  

Dette gjelder både skjenketid, skjenkeområde og skjenketyper. 

 Gi eller nekte skjenkebevilling for enkeltstående anledninger. 

 Fastsette bevillingsgebyr for enkeltstående anledning. 

 Tildele prikker i samsvar med alkohollovens kapittel 10. 

 
Kapittel 12: Varighet 
 
Denne alkoholpolitiske handlingsplanen gjelder fra og med 01.10.2020 til og med 
30.09.2024. 
 
 

◊ 
 

 
 
 

 


