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UTTALE HØYRING TIL ENDRING I ALKOHOLLOVA  OM VARIGHEIT AV 

KOMMUNALE SALS - OG SKJENKELØYVE M.M. 

 

Det er gjort følgjande vedtak i saka: 

 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

 

Forslag til lov om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v. (alkoholloven): I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

(alkoholloven) gjøres følgende endringer: 

 

§ 1-4c annet ledd skal lyde:  

«Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet kan bare skje til den 

som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som 

kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har en ambulerende 

skjenkebevilling. Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling eller 

kan drive engrossalg.» 

 

Alternativ 1: 

§ 1-6 nytt tredje ledd skal lyde: 

«Kommunen kan på bakgrunn av en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, 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. juni 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 av bevilling for. Kommunen 

kan også beslutte at vilkårene som gjelder for bevillinger som ikke skal opphøre, skal endres. 

 

Nåværende § 1-6 tredje til femte ledd blir fjerde til sjette ledd.» 

 

Alternativ 2: 
§ 1-6 skal lyde:  

 

§ 1-6 Bevillingsperioden  
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«Kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikk gis inntil videre. Kommunen 

kan gi en bevilling for en begrenset periode, herunder for en bestemt del av året og for en enkelt 

bestemt anledning.  

Kommunen skal etter at nytt kommunestyre tiltrer, på bakgrunn av en gjennomgang av 

alkoholpolitikken i kommunen, foreta en vurdering av om gitte bevillinger som gjelder videre 

likevel skal opphøre og gis fornyet behandling. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal 

opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse av 

bevilling for. Kommunen kan også beslutte at kun vilkårene som gjelder for bevillinger skal 

endres.  

Dersom kommunen beslutter at fornyelse av gitt bevilling skal gjennomføres, må fornyelsen skje 

senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 

HANDSAMING I  KOMITÉ FOR LEVEKÅR 16.03.2015  

 

Røysting: 

Endring i § 1-4c – samrøystes. 

 

Alternativ 1: TOH (Uavh.), BV (TVØ), ES (KrF) 

Alternativ 2: RO (FrP), KR (H), IHD (TVØ) 

 

 

 

 

 

 

 

KLEV-022/15 VEDTAK: 

 

Forslag til lov om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v. (alkoholloven): I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

(alkoholloven) gjøres følgende endringer: 

 

§ 1-4c annet ledd skal lyde:  

«Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet kan bare skje til den 

som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som 

kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har en ambulerende 

skjenkebevilling. Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling eller 

kan drive engrossalg.» 

 

Alternativ 2: 
§ 1-6 skal lyde:  

 

§ 1-6 Bevillingsperioden  

«Kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikk gis inntil videre. Kommunen 

kan gi en bevilling for en begrenset periode, herunder for en bestemt del av året og for en enkelt 

bestemt anledning.  

Kommunen skal etter at nytt kommunestyre tiltrer, på bakgrunn av en gjennomgang av 

alkoholpolitikken i kommunen, foreta en vurdering av om gitte bevillinger som gjelder videre 

likevel skal opphøre og gis fornyet behandling. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal 

opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse av 

bevilling for. Kommunen kan også beslutte at kun vilkårene som gjelder for bevillinger skal 

endres.  
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Dersom kommunen beslutter at fornyelse av gitt bevilling skal gjennomføres, må fornyelsen skje 

senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
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