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Alkoholpolitisk handlingsplan 

for Sør-Fron kommune. 

Bakgrunn. 

Etter Alkohollovens § 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlings-
plan. 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. 
 
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer skal behandles slik denne 
planen gir uttrykk for. 
 
 
Målsetting. 
 
De alkoholpolitiske retningslinjer skal sørge for at: 

 Tildeling av bevillinger foregår etter Alkohollovens krav og forskrifter. 

 Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer på en forsvarlig og lovlig måte iht. 
Alkohollovens bestemmelser. 

 Kontroll med alle salgs- og skjenkesteder utføres på en forskriftsmessig måte. 

 Overtredelser av salgs- og skjenkebestemmelsene følges opp med vedtatte 
sanksjoner. 

 Hindre at pengespill kombineres med skjenking av alkohol. 
 
 
Bevillingsperiode. 

Etter endringer i alkoholloven er bevillingsperioden fortsatt 4 år, men med opphør 
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
 
Etter endringene i alkoholloven, kan kommunen beslutte at bevillinger 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. Dette under forutsetning av at 

det nye kommunestyret har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommune 

og herunder vurdert bevillingspolitikken. 

Sør-Fron kommune forholder seg til en bevillingsperiode på 4 år, med opphør senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det gjør det mulig for et nyvalgt 

kommunestyre å endre tidligere alkoholpraksis. 

 

 

Generelt ved tildeling av bevillinger. 

Kommunens oppgaver etter Alkohollovens § 1-1 er å begrense i størst mulig grad de 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medfører. Som et ledd 

i dette tas sikte på å begrense forbruket av alkohol. Videre er formålet med 

bevillingspolitikken å bidra til at alkohol omsettes på en lovlig måte. 
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Når det gjelder tildeling av nye bevillinger er det ikke ønskelig å sette et tak på dette 

sett ut fra konkurransemessige hensyn. Men det må foretas en nøye vurdering der 

hensynet til økt tilgjengelighet og forbruk ses opp mot næringsmessige hensyn.  

Salgs- og skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra 

politiet om søkerens vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen 

lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller skatte- og 

avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivningen. 

Ved søknad om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger skal det tas hensyn til 

tidligere erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av: 

 Brudd på vilkår som er satt for bevillingen. 

 Brudd på skjenke- og aldersbestemmelser. 

 Endring av driftskonsept uten godkjenning. 

 Klanderverdige ordensforhold med bevertningssteder. 

 

Salgsbevilling gis kun til dagligvarebutikker. Det skal ikke gis salgsbevilling til kiosker 

eller dagligvareutsalg som har fysisk tilknytning til bensinstasjon. 

Søknad om faste salgs- og skjenkebevillinger skal sendes på kommunalt skjema. 
Disse skal kunne bli tatt ut fra kommunens hjemmeside og/eller skal kunne sendes 
på forespørsel. 

 
Skjenkebevilling for enkeltstående anledning. 

 

 Bevilling for 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 bare øl og vin kan søke for brennevin ved en spesiell 

anledning). Det kreve 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), der utenforstående ikke har 

adgang. 
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Søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning skal sendes på kommunalt 
skjema. Disse skal kunne bli tatt ut fra kommunens hjemmesider og/eller skal kunne 
sendes på forespørsel. 
 
 
Salgstider for øl og rusbrus. 

 

Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan normalt selges/utleveres 

i butikkens åpningstid innenfor slike tidsrom: 

 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. 

 

 

Skjenketider. 

 

Skjenketider for alkoholholdig drikk gis normalt som en av tre muligheter: 

1. Serveringssteder uten overnatting  Øl ,vin og brennevin. 

2. Hotell og andre overnattingsbedrifter  Øl, vin og brennevin. 

3. Høyfjellshoteller     Øl, vin og brennevin. 

 

 

1 – 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. 

 

 

2 – 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. 
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3 – 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. 

 

 

Bevillingsgebyr 

 De maksimale bevillingsgebyrene som er fastsatt i alkoholforskriften gjelder alltid 

som alkoholgebyrer i Sør-Fron kommune 

 Frist for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk er 1. april. 

 Hvis kommunen ikke har mottatt beregningsoppgave for omsetning innen fristen 

kan kommunen selv fastsette et gebyr som de antar vil være i samsvar med 

omsetningens størrelse. 

 
 
Kontroll av salgs- og skjenkesteder. 

I Alkohollovens § 1-9 står det bl.a. at kontroll av salgs- og skjenkestedene skal 

gjennomføres så ofte som behovet tilsier. Det skal gjennomføres minimum tre årlige 

kontroller. 

For å utføre kontrollen engasjeres det egne kontrollører. Kontrollører skal ha bestått 

kunnskapsprøven i alkoholloven. 

Kontrollørene avgir rapport direkte til rådmannen. Ved eventuelle uregelmessigheter 

det er grunn til å vurdere reaksjoner mot, skal det lages sak til formannskapet. 

 

Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven m/forskrifter 

Dersom bevillingshaver eller person som eier en vesentlig del av virksomheten ikke 

lenger oppfyller kravene med hensyn til vandel, eller dersom bevillingshaver ikke 

oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av 

denne, skal bevillingen vurderes inndratt.  

Ved overtredelser skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker 

etter type overtredelse. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses 

som ett enkelt brudd. I alkoholforskriften § 10-3 fremgår det hvilke overtredelser som 

fører til tildeling av 8, 4 2 og 1 prikk(er). 
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Delegasjon 

Formannskapet skal: 

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

 Vedta eventuell inndragning av gitte bevillinger. 

Rådmannen skal: 

 Godkjenne ny styrer og stedfortreder. 

 Fastsette skjenke- og salgsområder. 

 Gi eventuelle dispensasjoner fra faste salgs- og skjenkebevillinger.  
Gjelder både skjenketid, skjenkeområde og skjenketyper. 

 Skjenkebevilling for enkeltstående anledninger. 

 Fastsette bevillingsgebyr for enkeltstående anledning. 
 
 
Evaluering og rullering av planen. 
 
Planen gjelder for tidsrommet 1. juli 2016 til 30. september 2020. 
 

 


