
Ruspolitisk handlingsplan.  

 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune 2016-2020  

 Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal foregå i dagligvareforretninger der 

matvarer utgjør hovedtyngden.  

 Salgstiden følger vanlig åpningstid, men begrenses til kl. 20.00 på hverdager og kl. 

18.00 på lørdager. 

 Søndag tillates ikke salg av øl og andre drikkevarer med alkoholprosent med mer enn 

2.50 volumprosent, alkoholsvak drikk. 

 Skjenking av alkoholholdig drikk begrenses til tidsrommet kl. 11.00 til 02.00.  

 Åpningstiden for skjenkestedene begrenses til kl. 02.30. 

 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 Det kan tillates alkoholservering ved arrangementer i Markerhallen etter særskilt 

søknad fra hver enkelt leietager. Søknaden avgjøres av utvalg for oppvekst – og 

omsorg. 

 

Følgende oppgaver i hht alkohollovens § 1-12 annet ledd er delegert til administrasjonen 

i Marker kommune: 

 Skifte av styrer og stedfortreder.  

 Iverksetting av sanksjoner ved overtredelse av salgs- og skjenkestedene. 

 Tildeling av bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6.  

 Utvidelse/innskrenkning av skjenketid for en enkelt anledning.  

 Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.  

 

Gebyr for salg og skjenking 

Kommunen skal med hjemmel i alkoholloven § 7-1 fastsette gebyr for salgs- og 

skjenkebevillinger. Forskriftens kapittel 11 angir beregningsmåte og minstegebyr. 

Minstegebyret skal sikre kommunen en viss dekning for utgifter til søknadsbehandling og 

kontroll.  Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1540.- for salg og kr.4800.- for 

skjenking. Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme et lavere gebyr. 

For bevilling for enkelt anledning kan det kreves et gebyr på inntil kr.340.-/gang. 

 

Satsene for omsetningsgebyrene endres for salg til  

 0,20 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

og for skjenking til 

 0,44 kr /liter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

 1,18 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

 3,87 kr/liter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 

      

Gjennomføring av kunnskapsprøven om alkoholloven 

Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 

virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- og skjenkebevilling, jf. alkohollovens 

§ 1-7c. Kommunen kan også avholde slike kunnskapsprøver for kandidater uten tilknytning til 



virksomhet med bevilling. Sosial- og helsedepartementet har fastsatt forskrift om 

dokumentasjon av kunnskaper.  Det tas et gebyr på kr. 400.- for å avlegge prøve. 

 

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger og reaksjoner ved overtredelse 

Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for en god 

alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et effektivt 

virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning, slik som 

overskjenking, vold og fyll på offentlig sted.  

Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner: 

 Føre tilsyn med at bevillingshaverne følger alkoholloven, vilkårene i bevillingen og 

kommunens retningslinjer for øvrig. Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av 

skjenkekontrollen i kommunen: 

 kontroll av salg- og skjenketidene  

 aldersgrensebestemmelsene  

 om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer  

 Veilede bevillingshaverne innen alkohollovens bestemmelser og eventuelle lokale 

forskrifter.  

 Danne grunnlag for sanksjoner, f.eks. inndragning, der lov, vilkår eller retningslinjer 

brytes. 

Kontroll av salgs- og skjenkestedene skal gjennomføres så ofte som behovet tilsier. Det skal 

gjennomføres minimum 1 årlig kontroller. 

Alkoholloven gir bevillingsmyndighetene adgang til å inndra en bevilling etter § 1-8 dersom 

en bevillingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Kommunen kan også anmelde 

forholdet. Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin 

alkoholpolitikk. Dette vil, sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, 

være det beste virkemidlet kommunen har for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbruk. 

 

Kontroll av salgs og skjenkestedene i Marker kommune. 

 Securitas benyttes til å gjennomføre kontroller med salgs og   

           skjenkebevillinger. 

 Utvalget for oppvekst og omsorg skal behandle kontrollsakene. 

 Brudd på alkohollovens bestemmelser skal behandles etter retningslinjer gitt i 

alkohollovens § 1-8. 

 

Sanksjoner ved overtredelse av salgs- og skjenkebestemmelser. 

Hensikten med sanksjonene er at virksomheten skal drive i samsvar med bestemmelsene gitt i 

eller i medhold av alkoholloven. 

Følgende sanksjoner kan iverksettes: 

 Telefonisk henvendelse 

 Skriftlig pålegg 

 Innkalling til kontrollutvalg 

 Skriftlig advarsel 

 Bevilling inndras 

 

Ved vurdering om bevilling skal inndras og for hvor lenge, må det legges vekt på type 

overtredelse, om det er gitt uriktige opplysninger til bevillingsmyndighet, om vandelskravene 



er oppfylt, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å få 

rettet opp forholdet. 

 

Spesielt alvorlig overtredelse er: 

- Salg eller skjenking til mindreårige 

- Salg eller skjenking til åpenbart berusede personer 

- Salg eller skjenking utover salgs- eller skjenketidens bestemmelser 

- Brudd på kravet til vandel som er gitt i alkoholloven 

- Tilfeller av narkotikaomsetning på stedet 

 

Alvorlige overtredelser er: 

- Salg eller skjenking av varer fra irregulære kilder 

- Salg og skjenking i samme lokale 

- Brudd på vilkår som er satt i bevillingen 

- Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for 

- Manglende innbetaling av bevillingsgebyr 

 

Mindre alvorlige overtredelser: 

- Brudd på reklameforbudet 

- Utdeling av alkohol i reklameøyemed 

- Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg med alkoholfrie og alkoholsvake drikker 

- Manglende tilsyn med at gjester nyter medbrakt alkohol 

 

Kombinasjoner av overtredelser kan øke alvorlighetsgraden. 

 

Sanksjoner iverksettes etter følgende skala etter en konkret vurdering. Rettsregler i 

forvaltningsloven følges ved vedtak om sanksjoner. 

 

 Spesielt alvorlige Alvorlige Mindre alvorlige 

1. gang Inndragning for 2 uker Skriftlig advarsel Muntlig advarsel 

2. gang Inndragning for 2 mnd. Inndragning for 1 

uke 

Skriftlig advarsel 

3. gang Inndragning for resten av 

bevillingsperioden 

Inndragning for 1 

mnd. 

Inndragning for 1 uke 

4. gang   Inndragning for 1 mnd 

5. gang   Inndragning for resten av 

perioden 

 

 

 

 

 

Vedtatt i kommunestyremøte 26.04.2016, sak 20/16.  


