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HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN, ENDRING I BESTEMMELSEN OM 

VARIGHETEN AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER MV.    

 

 

Bakgrunn for saken 

 

I dag følger det av alkoholloven § 1-6 første ledd, at kommunal bevilling kan gis for inntil 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bestemmelsen 

innebærer at salgs- og skjenkebevillingene faller bort når bevillingsperioden løper ut. Salgs- og 

skjenkestedene må derfor søke om ny bevilling for å fortsette virksomheten.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå to alternative endringer i dette regelverket: 

 

a. Alternativ 1: Fireårsregelen beholdes som hovedregel, men kommunen kan gi unntak og la 

bevillingen løpe videre uten ny behandling. 

 

Forslaget innebærer at fireårsregelen opprettholdes som hovedregel, men at kommunene kan 

gjøre unntak fra kravet om fornyelse dersom dette ikke anses som nødvendig. Det foreslås et 

vilkår om at unntak fra fornyelsesprosessen kun kan gis hvis kommunene har foretatt en 

vurdering av alkoholpolitikken.  Videre foreslås det at det er mulig for kommunen å bestemme 

at kun noen typer bevillinger skal løpe ut og søkes om ny bevilling for, og at de resterende 

ikke trenger fornyelse. Hvilke bevillinger som ikke skal forlenges og som man må søke om ny 

bevilling for, må basere seg på objektive kriterier som ikke innebærer usaklig 

forskjellsbehandling eller baserer seg på utenforliggende hensyn. Eksempler på objektive 

kriterier som trekkes frem, er om skjenkestedene har et særlig konsept (eksempel nattklubb), 

om skjenkestedet har fått prikker eller inndratt bevillingen i bevillingsperioden, om 

skjenkestedet ligger i et spesifikt område, etc. 

 

Departementet foreslår også at kommunene bør kunne sette nye/endrede vilkår for 

bevillingene, selv om man ikke fornyer bevillingene, f.eks. kortere åpningstider. 

 

 

b. Alternativ 2: Kommunale bevillinger løper inntil videre, men kommunen kan bestemme at de 

likevel skal behandles på nytt.  
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Også for dette forslaget mener departementet at kommunen må vurdere alkoholpolitikken etter 

et kommunevalg, at man kan bestemme at kun enkelte bevillinger skal fornyes og at man kan 

fatte beslutning om endrede/nye vilkår for bevillingen.  

 

For dette forslaget reises det spørsmål om det skal være krav til når kommunen skal kunne 

bestemme at en bevilling likevel skal falle bort og behandles på ny, eventuelt at det kun settes 

nye vilkår.  

Helse og omsorgsdepartementet foreslår også en endring i alkoholloven § 1-4c, som innebærer at det 

kan selges alkoholholdig drikk engros til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en enkelt 

bestemt anledning. Per i dag er det kun steder med fast bevilling og skjenkebevilling for en bestemt del 

av året som kan kjøpe alkoholholdig drikk engros. 

 

Stavanger kommune sin vurdering 

 

Bevillingsperioden 

 

Stavanger kommune er enig i at en endring av bevillingsperioden på 4 år kan være hensiktsmessig. Vi 

er positive til begge forslagene, da det gir kommunene fleksibilitet og rom for lokalt selvstyre. Videre 

vil begge forslagene kunne medføre mindre byråkrati og være ressurssparende både for kommunene 

og næringen. Stavanger kommune mener likevel at alternativ 1 fremstår som den mest hensiktsmessige 

løsningen. 

 

Alternativ 1 gjør at man må ha et mer bevisst forhold den alkoholpolitikken som føres, da man må ta 

en konkret gjennomgang og vurdering hvert fjerde år. Som det fremgår av høringsbrevet, passer også 

denne modellen best inn i alkohollovens system, ved at den sikrer kommunens rett til å føre den 

alkoholpolitikken den ønsker og ser behov for i sin kommune. 

 

Stavanger kommune ser positivt på at kommunene får anledning til, ut fra objektive kriterier, å kreve 

at kun noen skjenkesteder må søke om ny bevilling. Det foreslås fra Stavanger kommune at loven gir 

konkrete eksempler på hvilke forhold det kan legges vekt på i vurderingen. Videre ser vi også positivt 

på at man kan velge å endre vilkårene for eksisterende bevillinger, i det tilfellet kommunen mener det 

er unødvendig å foreta en fornyelse av bevillingene. Det medfører at de til enhver tid folkevalgte 

politikerne i kommunen kan bestemme alkoholpolitikken og gjøre eventuelle endringer de finner 

nødvendige.  

 

Vandelskravet 

 

I høringsnotatet punkt 2.4, fremgår det at departementet legger til grunn at kommunene ikke foretar 

noen fullstendig ny vurdering av gitte bevillinger. Det bemerkes at man i Stavanger kommune foretar 

en vandelsvurdering av samtlige driftsselskap, styrere og stedfortredere i en fornyelsesprosess. Tall fra 

fornyelsen i 2012, viser at politiet kun hadde vandelsbemerkninger på én styrer. Skatte- og 

avgiftsmyndighetene hadde negative merknader på en del steder, men ingen forhold ble ansett som så 

alvorlige at det fikk konsekvenser for søknadene. Samtlige søkere fikk fornyet bevillingene sine i 

2012.  

 

Fordelen med fortsatt å ha en fireårsregel slik som foreslått i alternativ 1, er at kommunene får 

mulighet til å ta en grundig gjennomgang av skjenkestedene, og at man slik kan luke ut de useriøse 

aktørene. Næringen vet at de kan bli vandelsvurdert, noe som også kan ha en preventiv effekt.  
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Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning 

 

Forslaget innebærer at arrangementer med skjenkebevilling for en enkelt anledning får tillatelse til å 

handle alkohol fra grossist.  

 

Stavanger kommune mener forslaget er fornuftig. Vi kan ikke se at endringen gir uheldige utslag.  
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