
 
 
 

Vedtatt i Kommunestyret 10. mai 2016 

 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 

Formål 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune er utformet på grunnlag av gjeldende lover og 
forskrifter, og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol foregår på en 
forsvarlig måte. Nes kommune ønsker med disse retningslinjene å begrense skadevirkningene av 
alkohol og å sikre at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas, i henhold til alkoholloven § 1-1. 
Retningslinjene skal særlig bidra til å skjerme barn og ungdom mot alkoholmisbruk. 
 
Samtidig mener kommunen at en forretningsmessig sunn og seriøs skjenkenæring er viktig. 
Retningslinjene er derfor balansert mellom alkohollovens formål om å begrense alkoholbruken og 
næringens behov for forutsigbare rammevilkår, i tråd med nasjonale bestemmelser. 
 

Definisjoner 

Alkoholholdig drikk gruppe 1:  drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
Alkoholholdig drikk gruppe 2:  drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
    alkohol 
Alkoholholdig drikk gruppe 3:  drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent 
    alkohol 
 

Salgstider for salgssteder (alkoholholdig drikk gruppe 1) 

Hverdager:     kl. 08.00-20.00 
Dag før søndag og helligdag:   kl. 08.00-18.00 
 

Skjenketider 

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:  kl. 08.00-02.00 
Alkoholholdig drikk gruppe 3:   kl. 13.00-02.00 
 
Skjenking utendørs skal opphøre kl. 24.00. 
 

Særskilte bestemmelser for salgs- og skjenketider 

Det tillates salg av alkoholholdig drikk på valgdagen. 
 

Bevillingsperiode 

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis for en periode på inntil 4 år, med opphør senest 
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. 
 

Bevillingstyper 

1. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 

2. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

3. Salgsbevilling for enkeltanledning for alkoholholdig gruppe 1 

4. Skjenkebevilling for enkeltanledning for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 
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Vilkår for bevilling 

Det er opp til kommunen om bevilling skal tildeles. Kommunen kan også bestemme at det skal 
knyttes vilkår til bevillingen, jf. alkoholloven § 4-3. Nes kommune har bestemt at følgende vilkår 
gjelder for innvilgelse av bevilling utover bestemmelser i alkoholloven: 
 

 Ansatte på skjenkesteder som skjenker alkohol må ha gjennomført e-læringsprogrammet 
Ansvarlig vertskap. 

 Salgs- og skjenkesteder skal ikke ha pengespill som en del av sitt driftskonsept. 
 

Utøvelse av bevilling 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i 
alkoholloven og i disse retningslinjene til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte, 
jf. alkoholloven § 4-7. Dette inkluderer følgende: 
 

 Ansatte ved salgs- og skjenkesteder skal ikke konsumere alkohol i arbeidstiden. 

 Ansatte ved salgs- og skjenketider skal ikke være påvirket av andre rusmidler i arbeidstiden. 

 Bevillingshaver plikter å sørge for at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb for å sikre 

forsvarlig drift. 

 Utesteder og arrangører av spesielle arrangementer plikter å ha ordensvakter som er 

godkjent av politiet. 

 Skjenkesteder anbefales å politianmelde bruk av falsk eller andres legitimasjon.  

For øvrig anbefaler Nes kommune at skjenkestedene har skilt på døra som sier at bruk av falsk 
eller andres legitimasjon blir politianmeldt. 
 

Alkoholfrie soner 

Møteplasser for barn og unge skal være trygge. Det er en selvfølge i Nes kommune at slike 
steder er rusfrie. Det gis ikke bevilling til følgende arrangementer: 
 

 Arrangementer som retter seg mot barn og unge under 18 år.  

 Idrettsarrangementer. Det tillates ikke salg eller skjenking av alkohol på generelle 

publikumsområder. 

Det skal også tas særskilt hensyn til barn og unge ved behandling av søknader til 

enkeltanledninger. 

 

Bevillingsgebyr 

Bevillingsgebyr følger satser fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. Gebyret reguleres årlig. 
 

Inndragning av bevillinger 

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til 10-6 gjelder i 
Nes kommune. 
 


