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Høring - forslag til endring av lov om omsetning av alkoholholdig drikk.  

Normerte regler for inndragning. 

Jevnaker kommune registrerer at det foreligger forslag om retningslinjer med ett 

prikkbelastningssystem som evt. skal danne grunnlaget for inndragning av salgs-

/skjenkebevilling. Et system som beskrevet i høringsnotatet er positivt da det slik vi vurderer 

det kvalitetssikrer og medvirker til likebehandling av alle bevillingshaverne. Vi mener også at et 

slikt system fører til en enklere oppfølging av bevillingshaverne. 

 

Økte krav til kontroll med kommunale bevillinger. 

Jevnaker kommune har ingen andre kommentarer til dette enn at det er positivt at de som skal 

kontrollere har dokumentert kunnskap på området. 

 

Vurdering av om skjenkekontroll skal skje i skjenketidens siste timer. 

Dersom det blir innført bestemmelser om sen skjenkekontroll, er det viktig at det faktisk 

sjekkes ut skjenkestdenes åpningstider da enkelte i perioder har kortere åpningstid enn det de 

har fått skjenkebevilling for. 

 

Om reaksjoner mot ansatte. Jevnaker kommune er ikke enig i at bevillingsmyndigheten skal 

rette reaksjoner mot ansatte da det er bevillingshaver som er den juridiske personen og som har 

ansvaret for at bevillingen utføres i henhold til lov og forskrift. 

 

Om bevillingsgebyret. 

Det sies i høringsnotatet at «Departementet foreslår at innretningen på bevillingsgebyret endres 

ved at det innføres et søknadsgebyr for kommunale- og statlige skjenkebevillinger. 

Omsetningsgebyret består, men satsene må justeres  da omleggingen i seg selv ikke skal føre til 

økte inntekter for bevillingsmyndighetene, kun en riktigere fordeling av utgiftene mellom 

bevillingshaverne».Søknadsgbyret foreslås satt til kr 8.000,- for salgs- og skjenkebevillinger 

herunder bevillinger for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning. 

 

Generelt er det flere faktorer som bør vurderes ved omlegging/økning av bevillingsgebyrene. 

Økte gebyrer er i relasjon til et forebyggende perspektiv – kanskje positivt da det kan føre til at 

det ikke blir en økning i antall skjenkesteder. Samtidig er det i et næringslivperspektiv, spesielt i 

små kommuner, viktig at gebyrene ikke blir så høye at det blir umulig å fortsette drift for ulike 
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virksomheter. Endringer i gebyrene blir nesten «diskriminerende» i relasjon til større/mindre 

steder der forutsetningene for drift er forskjellig. 

 

I vår kommune er det bare hotellet og salgsstedene som kommer over minimumsavgiften, og 

det synes som at avgiften er noe høy. Når det gjelder bevilling for enkeltanledning er denne 

urimelig høy særlig når det gjelder for arrangmenter som ikke er kommersiell virksomhet. 

Erfaringsmessig vil ikke avgiftene komme opp i denne størrelsesorden. Det bør fastsettes en 

avgiftssats som gjør at det søkes om bevilling til enkeltarrangementer. Det er kun gjennom 

dette at man har mulighet til å følge opp og foreta evt. kontroller. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Gry Brørby Munkerud                                        May-Britt Mayer Johnsen 

Kommunalsjef Sentral stab                                    formannskapssekretær 

 

 

 


