Lyngen kommune

LYNGEN KOMMUNE
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT.
ALKOHOLLOVENS § 4-5 OG SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING I HHT.
ALKOHOLLOVENS § 1-6, 2. LEDD OG REGLER FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKK VED UTØVING AV DISSE
Lyngen kommune har opprettet to ambulerende skjenkebevillinger i hht. alkoholloven § 4-5. Videre åpner alkoholloven §
16, 2. ledd for at serveringssteder og andre kan gis skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Ambulerende bevilling
gis bare til såkalt "sluttet selskap". Med dette menes at det på forhånd er dannet en sluttet krets av bestemte
personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, f. eks. jubileumsfest, årsavslutning,
restaurantaften eller lignende. Deltagerlister skal være satt opp i god tid i forvegen, det er ikke tilstrekkelig at
man skriver seg på liste ved inngang/i forbindelse med kjøp av billetter. Arrangementet holdes lukket for
allmennheten, dvs. at utenforstående ikke kan komme inn. Det kan ikke gis ambulerende skjenkebevilling for
en anledning utover 2 dager.
Skjenkebevilling for en enkelt anledning
kan gi serveringssteder som allerede har bevilling for øl og vin (nå alkoholholdig drikk gruppe 1 og
alkoholholdig drikk gruppe 2) anledning til for eksempel å skjenke brennevin (nå alkoholholdig drikk gruppe 3)
for en enkelt anledning til sluttede selskaper og/eller bestemte sesongbetonte deler av året, utvide eller flytte
skjenkearealet for en enkelt anledning.
Også andre (enn serveringssteder) kan gis bevilling for en enkeltanledning.
Kommunen har vedtatt bestemte kriterier for å gi slike bevillinger, bl.a. skal arrangementet ha en kulturell eller
næringslivsmessig basis og det skal ikke gis tillatelse til skjenking av brennevin under åpne arrangementer.
Arrangementet skal heller ikke ha varighet over 2 dager.
Gjelder for begge typer bevillinger:
Bevillingsansvarlig
må være over 20 år og har ansvaret for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold
av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål.
Skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske
og sosiale hensyn ivaretas.
Bevillingsansvarlig må særlig påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til
personer under aldersgrensene:
18 år for drikk under 22 volumprosent
20 år for drikk med 22 volumprosent eller mer
(de samme aldersgrensene gjelder også for den som skjenker alkoholholdig drikk)
åpenbart berusede personer
utover tillatt skjenketid
Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.

Bevillingsansvarlig plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.
Det må påses at gjester ikke nyter medbragt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de
forlater lokalet.
Kommunens kontrollør varsles ved kopi av gitt bevilling.
Kommunens kontrollør kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk. Kontrollørene kan
oppholde seg i skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på
skjenkebestemmelsene.
Den gitte bevillingen/vedtaket må være tilgjengelig i skjenkelokalet under arrangementet for å kunne vises
på forespørsel, eventuelt at det vises ved oppslag i lokalet.

Gebyr for behandling av søknad faktureres i hht. gjeldende satser i alkoholforskriften §6-2.

Fra "Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (2005 -06-08 nr. 538)"
Kapittel 1. Definisjoner
§ 1-1. I denne forskrift legges følgende definisjon til grunn:
- Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
- Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol
- 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 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.
Kapitel 2. Salg og skjenking.
§ 2-1. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og
alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
§ 2-2. Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking foregår i overensstemmelse med
alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den.
Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er
ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers
gitt den nødvendige veiledning for virksomheten.
Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.
§ 2-3. Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år,
og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år. Dette gjelder likevel ikke
servitør med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har
daglig tilsyn med salget.
Lærlinger og lærekandidater, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) § 4-1, og elever i kokk- eller servitørfag i videregående skole under praktisk opplæring i
bedrift, som ikke har nådd den alder som er fastsatt i alkoholloven § 1-5 tredje ledd, kan likevel selge, utlevere
eller servere alkoholholdig drikk når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen. Det er et vilkår at det
foreligger en reell opplæringssituasjon, hvor salg eller servering av alkoholholdig drikk inngår som en del av en
fastsatt læreplan.
§ 2-4. Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje til
personer under 18 år, og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ikke skje til personer under 20 år, selv
om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.
Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.
§ 2-5. Alkoholsvak og alkoholholdig drikk må ikke selges, utleveres eller skjenkes fra automat.
Kapittel 4. Særlig om skjenking.
§ 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver
plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som
trenger det, får nødvendig bistand.
§ 4-2. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres
alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.
§ 4-3. Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven § 1-5 ikke drikker alkohol som
skjenkes andre gjester.

§ 4-4. Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de
forlater skjenkestedet.

§ 4-5. Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av cocktails.
§ 4-6. Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig utvalg av
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk.
Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister.

§ 4-7. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å føre et rimelig utvalg av slike.
§ 4-8. Alminnelig skjenkebevilling kan inkludere selvservering fra kjøleskap på hotellrom.
Det må påses at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige.

