
Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune 2016 - 2019 

 

1. Innledning: 

Inderøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover 
og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer som kommunen ønsker på dette området. 
Kommunen har gjennom folkehelseloven fått et større ansvar for å føre en lokalt tilpasset 
folkehelsepolitikk, herunder en alkoholpolitikk, som møter de folkehelseutfordringene 
kommunen står overfor. 
Kommunene har etter alkoholloven § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
Dette kravet ble tatt inn under Sosialkomiteens behandling av Ot.prp. nr. 7 (1996–97) om 
endringer i alkoholloven, jf. Innst. O. nr. 59 (1996–1997). Denne planen bør behandles i hver 
kommunestyreperiode, og det anbefales at den inngår i en helhetlig rusmiddelpolitisk 
handlingsplan. Kommunene vil gjennom en slik plan kunne se alkoholpolitikken i et 
helhetsperspektiv, og den vil være et viktig styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk.  
Det forutsettes en politisk styring av alkohollovens virkemiddel gjennom vedtak av 
alkoholpolitiske retningslinjer, som regulerer: 
 
Kommunale bevillinger gis i tre tilfeller:  
1. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3, dvs. over 4,7 volumprosent alkohol (Vinmonopolet)  

2. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, dvs. t.o.m. 4,7 volumprosent alkohol (dagligvarebutikker)  

3. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (barer, puber, restauranter mv.)  

 

2. Målsetting: 

Folkehelseloven § 4: Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til 
å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 
 

Inderøy kommune skal bidra til en konsekvent og restriktiv alkoholpolitikk. En politikk som 
arbeider aktivt for å forebygge- og eller begrense de samfunnsmessige og individuelle  
skadevirkningene rusmiddelbruk kan medføre.  I henhold til ruspolitisk handlingsplan har 
Inderøy kommune en visjon om og aktivt å bidra til en trygg oppvekst uten eksponering og 
bruk av rusmidler. Begrenset tilgjengelighet og en aktiv holdningsskapende politikk anses 
som viktige virkemidler for å redusere bruken av rusmidler, øke debutalderen og redusere 
de skadevirkninger rusmidler kan medføre.   
Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av kommunens ruspolitiske 
handlingsplan og forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdige drikk m.v. (alkoholloven), samt tilhørende forskrift.  
 



Inderøy kommune vil praktisere Alkoholloven § 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av 

alkoholholdige drikker Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 

24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. 

 
Inderøy kommune skal gjennom holdningsskapende arbeid og gode informasjonsstrategier 
søke å bevisstgjøre den voksne generasjon på eget alkoholforbruk/egne alkoholvaner og 
følgene for seg selv og øvrig familie. 
 
Inderøy kommune skal gjennom holdningsskapende arbeid og gode informasjonsstrategier 
søke å bevisstgjøre ungdom på bruken av alkohol og andre rusmidler.  
 
Inderøy kommune vil legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner mot den 3. sektor 
(frivillige lag og organisasjoner).  
 
Inderøy kommune vil prioritere støtte til alkoholfrie miljøtilbud for ungdom. 
 
Inderøy kommune vil praktisere en restriktiv men forutsigbar alkoholpolitikk. Målet er å gi 
salgs- og skjenkestedene stabile og forutsigbare rammevilkår.  
 

3. Saksbehandling og administrative forhold m.v.: 

a) Søknader om salgsbevilling saksbehandles og fremmes til politisk behandling i den 
rekkefølge de kommer inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe annet. 

 
b) Søknader om skjenkebevilling og søknader om endringer i/utvidelser av 

eksisterendebevillinger saksbehandles og fremmes til politisk behandling i den 
rekkefølge de kommer inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe annet. 
 

c) Søknader i forbindelse med ”overdragelse” (alkohollovens § 1-10) behandles 
fortløpende. 
 

d) Kommunale bevillinger gis i tre tilfeller:  
1. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3, dvs. over 4,7 volumprosent alkohol 
(Vinmonopolet)  

2. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, dvs. t.o.m. 4,7 volumprosent alkohol 
(dagligvarebutikker)  

3. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (barer, puber, restauranter, 
spisesteder)  
 

e) Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger er 4 år 

 
f) Bevillingsperioden for salg av brennevin, vin og sterkøl er 4 år (vinmonopolet). 

 
g) Inndragning av inaktive salgs- og skjenkebevillinger kan skje i samsvar med 

alkohollovens § 1-8, 4. ledd. 
 



h) Kommunestyret avgjør ved enkeltvedtak søknader om salgs- og skjenkebevilling, 
herunder også tiden for salg og skjenking (salgs- og skjenketider i enkeltsaker). 

 
i) Det skal innhentes tallmateriale innen 1. mars hvert år for omsatt mengde 

alkoholholdig drikk i kommunen slik at en kan føre tilsyn med endringen i registrert 
forbruk. Dette tallmaterialet skal differensieres i antall liter øl, vin og brennevin. I 
tillegg skal det legges frem en oversikt over totalforbruk omregnet i alkoholenheter 
pr. innbygger. 

 
j) Ved søknad om ny periode søker innehaver om skjenkebevilling for ny periode.  

 

k) Kravet til uklanderlig vandel i § 1-7b skal til enhver tid være oppfylt. 
 

4. Salg av alkoholholdig drikk: 

Viser til Alkoholloven § 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk 

med høyest 4,7 volumprosent alkohol.  

«Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 

dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 

utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som 

nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager 

før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg 

ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Alkoholloven § 3-4, 3. ledd Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på 

søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften 

 
a) Salgsbevilling for øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan bare gis til dagligvareforretninger og 

lokalt bryggeri. 
 

b) Det er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes 
som en dagligvarebutikk eller som en kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke 
tilstrekkelig. 

 
c) Salg av øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra 

kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag). 

 
d) Bevillingspliktig øl/”rusbrus” skal være fysisk utilgjengelig for kunder etter 

ølsalgstidens slutt, og bevillingshaver skal treffe adekvate tiltak for å sikre at så skjer. 
 



e) Salgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften-, påske- og pinseaften mellom 
kl. 08.00 – 15.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol – 
gruppe 1. 

 
f) Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, jf. lovbestemmelse, 

er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.  
 
g) Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolet utsalg. Alkohollovens § 3-4, 1. ledd 

salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00. På dagen før søn- og 
hellidager skal salget opphøre kl 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være 
lenger enn fastsatt salgstid for annen alkoholdig drikke i kommunen. Alkohollovens § 
3-4, 3. ledd Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai og julaften. 
 

h) Inderøy kommune anbefaler at salgssteder har mer enn en godkjent stedfortreder. 
 

i) Bevillingssøkerne skal vandelsvurderes og må dokumenter skriftlig 
nedbetalingsavtale med kreditor for skyldig og forfalte skatter og avgifter. 
 

j) Ved eierskifte og/ eller ved vesentlig endring i det godkjente konseptet innen 
bevillingsperioden kreves ny søknad om bevilling.  
 

5. Skjenking av øl, vin brennevin (gruppe 1, 2 og 3): 

Alkoholloven § 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide 

tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. 

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes 

annen alkoholholdig drikk. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. 

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten 

hensyn til begrensningene i denne paragraf. 

 



a) Skjenkebevilling for øl/vin (gruppe 1 og 2) og brennevin (gruppe 3) kan gis til 

serveringssteder (restauranter, kafeer, puber o.l.) basert på en konkret vurdering, hvor 

det bl.a. kan legges vekt på antallet skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, 

målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til 

lokalmiljøet for øvrig. Serveringsstedets mattilbud kan vektlegges. I tillegg kan det bl.a. 

legges vekt på serveringsstedets innredning, utstyr, størrelse og lokalenes beskaffenhet 

for øvrig. 

 

b) Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker. Skjenking av alkoholholdig 

drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikke 

gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. 

 

c) Konsum av ut skjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 

d) Søknad om dispensasjon utover gjeldende skjenketider behandles av formannskapet.  

 

e) Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. 

Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 
 

f) Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og 

gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.  

 

g) Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte 

begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik 

bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.  

 

h) Inderøy kommune anbefaler at skjenkestedet har mer enn en godkjent stedfortreder. 

 

i) Bevillingssøker skal vandels vurderes og må dokumenter skriftlig nedbetalingsavtale 

med kreditor for skyldig og forfalte skatter og avgifter. 
 

j) Ved eierskifte og/ eller ved vesentlig endring i det godkjente konseptet innen 

bevillingsperioden kreves ny søknad om bevilling.  

 

k) Det gis ikke anledning til å overføre skjenkebevilling til andre i forbindelse med slutta 

lag etc. 

 

l) Det skal ikke gis skjenkebevilling til arrangement som foregår i undervisningslokaler for 

barn og ungdom. 

 



m) Inderøy kommune skal ikke innvilge skjenkebevilling for enkeltanledninger til rene 

idrettsarrangement eller til arrangement rettet mot barn og ungdom. 

 

n) Det skal ikke gis skjenkebevilling på steder beregnet kun for barn og ungdom. 

 

o) Det kan fastsettes redusert skjenketid for skjenkebevilling der lokalet ligger i 

boområder og i nærhet til institusjon og omsorgsboliger. 

 

p) Det skal vises forsiktighet ved å gi skjenkebevilling ved kultur- og idressarrangement.  
 

q) Det kreves at arrangør av festival og/eller konsert setter en nedre aldersgrense på 16 år 

om arrangøren ønsker å søker om skjenkebevilling for tiltaket. Det kan gis dispensasjon 

for denne bestemmelsen. Ønske om dispensasjon må framkomme av søknad om 

skjenkebevilling og skal behandles av formannskapet. Dispensasjon vil kun gjelde for 

skjenking av øl og vin. 

 

 

6.  Alkoholfrie soner: 

Det gis ikke skjenkebevilling (øl/vin/brennevin) til nye serveringssteder og/eller ambulerende 
bevilling for noen type skjenking i tilknytning til følgende lokaliteter/områder: 

a. Kommunale skoler og barnehager når disse brukes til idrettsformål 
b. Private skoler og barnehager 
c. Helsestudio, frisørsalonger og lignende 
d. Gatekjøkken, storkiosker og bensinstasjoner 
e. Aktivitets- og fritidssenter 

 

7. Ambulerende skjenkebevilling: 

Det fastsettes en ordning med ambulerende skjenkebevillinger for øl og vin  
til deltakere i sluttet selskap ved en enkelt anledning, og som blir disponert av rådmannen 
etter en vurdering med grunnlag i de alkoholpolitiske retningslinjer fastsatt av 
kommunestyret. 
 

8. Uteservering: 

a) Skjenkebevilling kan gis for ”uteserveringer”. 
 

b) For å få skjenkebevilling utomhus (”uteservering”) må bevillingssøker dokumentere 
at: 

a. At det foreligger tillatelse fra grunneier (offentlig/privat) til å disponere 
arealet for formålet. 

b. Politiet og Mattilsynet godkjenner tiltaket, herunder lokaliseringen.  
c. Skjenkearealet skal være tilstrekkelig avgrenset før oppstart av driften. 



d. Skjenkearealet skal være godkjent av plan- og bygningsmyndigheten med 
eventuelle innretninger og at det er i tråd med gjeldende reguleringsplan for 
området.  

 

9.  Skjenkebevilling i kommunale institusjoner: 

a) Skjenkebevilling i kommunale institusjoner (sykehjem, bo- og servicesenter m.v.) kan 
gis etter konkret vurdering og for godkjente lokaler (kafeteria, selskapslokaler m.v.). 

 
b) I institusjoner eller boliger med heldøgns omsorgstjeneste kan det serveres alkohol 

uten bevilling til egne beboere og deres gjester. Dette gjelder enten institusjonen er 
privat eller offentlig. Servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling, og 
det selv om det bare skjenkes til egne beboere. 
 

 
10. Delegasjon: 
Med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av denne loven 
delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen: 
 
Skjenking for en enkelt anledning 
I medhold av alkohollovens §§ 1-6 og 1-12 delegeres myndigheten til å tildele 
skjenkebevilling for øl og vin og brennevin for en enkelt anledning til rådmannen eller dens 
stedfortreder.  En enkelt anledning kan vare inntil maks 3 dager. Alminnelig skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin kan gis av ordføreren i gitte situasjoner av næringspolitisk karakter i 
inntil 3 uker. 
 
Skifte av styrer og stedfortreder 
I medhold av alkohollovens §§ 1-12 og 1 – 7c delegeres myndigheten til å godkjenne skifte av 
styrer og stedfortreder til rådmannen eller dens stedfortreder. 
 

11. Kontrolltiltak: 

a) Kontrollen med salgs- og skjenking av alkohol i Inderøy kommune foretas av ekstern 
kontrollmyndighet oppnevnt av formannskapet. 

 
b) Det benyttes egne skjemaer for henholdsvis salgs- og skjenkebevillinger i Inderøy 

kommune. 
 

c) Uttalelser i tilknytning til søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal innhentes fra 
enhetsleder for helse, rehabilitering og barnevern og fra politiet, samt fra skatte- og 
avgiftsmyndighetene. 

 
d) Steder som får skjenkebevilling skal til enhver tid ha god ordensmessig og sosial 

kontroll utenfor og ved inngangen til skjenkestedet. Når situasjonen krever det, for 
eksempel i forbindelse med spesielle arrangementer, kan politiet kreve forsterket 
kontroll/vaktberedskap. 

 



e) Reaksjon ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salgs- og 
skjenkebevilling m.v. behandles i samsvar med Alkoholloven, forskrifter, 
Helsedirektoratets veileder og de kommunale alkoholpolitiske retningslinjene. 

 
f) Inderøy kommunes vedtatte ”Ruspolitisk handlingsplan rulleres hvert 4. år i 

forbindelse med valgperioden for kommunestyret. Tiltaksdelen av planen rulleres og 
evalueres årlig. Ved rullering av ”Ruspolitisk handlingsplan” og ”Alkoholpolitiske 
retningslinjer” innhentes det uttalelse fra Politi og Kommuneoverlege. 

 

12. Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser: 

1. januar 2016 kom nye regler om prikktildeling, og kommunene vil da være forpliktet til å 
tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i 
løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i én 
uke.  Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av 
regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen. Samtidig skal 
systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for bevillingshaverne, uavhengig av 
hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i. 
Det drikkes mere alkohol, og omfanget av alkoholskader og -problemer øker med forbruket. 
Bevillingsordningene bidrar til å redusere forbruk og problemer, men likevel er det store 
utfordringer knyttet til overskjenking og salg og skjenking av mindreårige, og bruk av 
reaksjoner er lav.  
Fra 1. januar 2016 ble det innført strengere krav til kommunenes reaksjon ved brudd på 
alkoholloven, og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger. 
 
 

Alkoholloven § 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger  
Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for 
en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke 
oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme 
gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når 
bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.  
En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller 
dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 
349a. Endringer i alkoholloven fra 1. januar – nytt prikkdelingssystem: Helsedirektoratets merknader 
til alkoholloven § 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5,6 9 og 10 regulerer kommunen saksbehandling 
ved inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-alkoholloven-fra-1-januar  

 
 
14.  Politianmeldelse: 
Anmeldelse av straffbare forhold til politiet kan i tillegg skje uavhengig av spørsmålet om 
inndragning av bevillingen. 
 
15.  Kontroller: 
Ved brudd på salgs- og skjenkebevillingen må det i resten av perioden forventes hyppige 
kontroller. 
 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-alkoholloven-fra-1-januar


 
 
 
16.  Samarbeid: 
Inderøy kommune har som mål å etablere et samarbeid mellom politikerne, 
administrasjonene og handels- og næringsinteressene med formål om å etablere en felles 
forståelse for gjeldende og framtidige retningslinjer til beste for kommunes innbyggere.  
 
17.  Gebyrer: 

a) Generelt 

Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking 
skal tilsvare alkoholforskriftenes til enhver tid gjeldende satser. 
 

b) Salgsbevilling 

 Bevillingsgebyret for salg viser til forskrift for gebyrer  

 Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist 

kommunen fastsetter. 

c) Alminnelig fast skjenkebevilling  

 Bevillingsgebyret for alminnelig fast skjenkebevilling viser til forskrift for 

gebyrer. 

 Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist 

kommunen fastsetter. 

d) Enkeltanledning 

 Bevillingsgebyret for en enkeltanledning er lik gebyret for ambulerende 

skjenkebevilling. 

 Omsetningsoppgave skal dokumenteres med leverandørfaktura og/ eller 

kvitteringer. 

 
e) Ambulerende skjenkebevilling 

 Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling er minimum kr. 340,-  

Forskrift om gebyrer – endres hvert år 
 
 


