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1 Innledning 

Alkoholloven § 1-7d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven 
gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde, men i merknadene til loven står det at 
planen bør angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål kommunen legger til grunn for sin 
alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå målene. I tillegg til alkoholloven, 
sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for 
kommunens alkoholpolitikk.  

Gjennom den alkoholpolitiske planen skal kommunen legge til rette for en helhetlig og samlet 
alkoholpolitikk, samt en forutsigbar saksbehandling fra kommunens side. Planen skal være 
retningsgivende både ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved administrative 
avgjørelser vedrørende salgs- og skjenkebevillinger.  

Handlingsplanen og de kommunale alkoholpolitiske retningslinjene skal legge grunnlag for en 
fornuftig og forsvarlig alkoholpolitikk som ivaretar hensynet til alkohollovens formål samtidig som 
den legger til rette for en bærekraftig restaurant- og utelivsbransje i kommunen. Bevillingspolitikken 
skal bidra til å forebygge at nye brukergrupper, fortrinnsvis ungdom, etablerer rusvaner som kan 
bidra til å utvikle misbruk. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for en god og sunn utøvelse av 
alkoholpolitikken innenfor serverings- og handelsbransjen. Nordre Follo kommune er opptatt av et 
sunt og bærekraftig næringsliv og dertil tilhørende uteliv. 

Alkohol er en lovlig vare, og det er i utgangspunktet lovlig både å drikke og å omsette alkohol. I 
alkoholpolitikken er det likevel flere legitime og til dels kryssende interesser. Blant disse er hensynet 
til sosial- og helseinteressene, hensynet til næringsinteresser og hensynet til at alkohol skal være 
tilgjengelig. Helheten i alkoholpolitikken taler for at vi skal ta vare på alle disse interessene. Salgs- og 
skjenkenæringene ønsker å drive sin virksomhet med så få restriksjoner som mulig og med 
forutsigbare rammevilkår. Dette til tross, er det utstrakt enighet om at samfunnet med ulike 
virkemidler ønsker å begrense forbruket av alkohol. Det har sammenheng med at misbruk av alkohol 
gir store omkostninger i form av alvorlige samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger. 
Begrenset tilgjengelighet av alkohol anses som et av de viktigste virkemidlene for å redusere 
alkoholkonsumet. 

Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i vårt samfunn og er for mange en kilde til nytelse og glede. 
Men alkoholbruk forårsaker også betydelige folkehelseproblemer og er en av de viktigste 
risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, i tillegg årsak til sosiale problemer og skader for 
andre enn brukeren selv. Sammenhengen mellom alkohol og skadevirkninger er særlig tydelig når det 
gjelder vold, trafikkskader og andre ulykker. For denne typer skader kan størstedelen av 
skadeomfanget tilskrives dem med lavt/moderat forbruk (FHI, 2018).  

Et av hovedmålene for kommunens alkoholpolitikk er at Nordre Follo skal være en trygg kommune, 
ha god dialog med bransjen/næringslivet, samt øke oppdagelsesrisikoen for useriøse aktører i 
bransjen.  

Kommunen har stort fokus på å forhindre salg og skjenking av alkohol til mindreårige. Det bør være 
en streng linje dersom slike brudd på alkoholloven blir avdekket da alkoholens skadepotensiale er 
enda større for denne gruppen. 

Handlingsplanen gjelder for valgperioden på 4 år og oppdateres senest innen 30. september året 
etter at nytt kommunestyre er valgt.  

https://fhi.brage.unit.no/fhi-xmlui/bitstream/handle/11250/2579169/Kvaavik_2018_Alk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.1 Folkehelse 

Folkehelseloven § 4 bestemmer at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 
og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Videre skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, 
bl.a. som tiltak knyttet til alkohol- og annen rusmiddelbruk, jf. lovens § 7. 

Etter folkehelseloven § 5 har kommunen plikt til å ha oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i kommunen. Alkohol er å anse som en påvirkningsfaktorer (levevane) og 
påvirker helsetilstanden.  

Dagens utbyggingspolitikk legger opp til å konsentrere utbygging rundt kollektivknutepunkt.  
Fylkesmannen i Oslo og Viken har en klar forventning til kommunene om å avgrense byggesonen, 
utvikle kompakte byer og tettsteder. Fortettingen bidrar til at folk bor tettere på hverandre og 
tettere på næringsliv som utesteder og restauranter. I en del tilfeller ser lokal helsemyndighet 
miljørettet helsevern at næring med alkoholservering og lang skjenketid/åpningstid kan bidra til at 
omgivelsene får mer støy og uro, i tillegg rapporteres røyklukt som en utfordring. Noen av disse 
problemene kan forebygges med god arealplanlegging ved å være bevisst på blant annet plassering 
og utforming av boliger. Det er for eksempel uheldig å plassere restauranter og utesteder rett under 
balkonger, luftinntak og soverom.  By- og tettstedsutviklingen må skje med kvalitet og med et 
langsiktig folkehelseperspektiv. Utfordringen blir å legge til rette for næringsliv og samtidig sikre 
gode bomiljø for de som bor tett på.   

Skjenking og salg av alkohol kan gi viktige inntekter og arbeidsplasser i kommunen, og en godt 
fungerende utelivsnæring kan være en viktig del av et lokalmiljø. Samtidig kan et høyt alkoholforbruk 
medføre store kostnader og menneskelige lidelser – ulykker, skader og andre helsekonsekvenser – i 
tillegg til betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunnet.  

Omfanget av alkoholrelaterte skader i befolkningen henger sammen med det samlede 
alkoholkonsumet i befolkningen og drikkemønsteret. I 2018 var alkoholomsetningen fra alle kilder, 
omregnet i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, på 6,77 liter. Den uregistrerte omsetningen 
er i 2018 anslått til 0,77 liter ren alkohol,  (FHI, 2018).  

For alkohol er det ingen skarp grense mellom bruk og skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et 
stort alkoholinntak over tid og/eller store inntak per gang. Når det totale forbruket i samfunnet øker, 
øker både andelen storforbrukere og andelen som ligger i «gråsonen» mot et helseskadelig forbruk. 
Effektive tiltak som begrenser alkoholbruken og omfanget av alkoholproblemer i befolkningen er 
derfor en viktig del av folkehelsearbeidet. De mest effektive tiltakene  er alkoholpriser og  
tilgjengelighetsbegrensninger.  

Nordre Follo kommune ligger samlet sett på nivå med landsgjennomsnittet når det gjelder 
totalomsetning av alkohol i dagligvarebutikker og vinmonopol (Kommunehelsa statistikkbank, 2020). 

I løpet av de siste 10-15 årene har omfanget av alkoholbruk blant norske tenåringer gått ned 
Kommunene gjennomfører ungdataundersøkelser hvert tredje år. Både i 2015 og 2018 svarte 12 
prosent av ungdomsskoleelevene i Nordre Follo kommune at de hadde vært tydelig beruset. Det var 
likt som landsgjennomsnittet. (FHI, 2020). 

I alkoholpolitisk handlingsplan er det ikke hensiktsmessig å omtale alle typer forebyggende tiltak, 
men kun de tiltak som skal begrense tilgang til salg og skjenking av alkohol.  

https://fhi.brage.unit.no/fhi-xmlui/bitstream/handle/11250/2579169/Kvaavik_2018_Alk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Falkohol-und&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+2018_2018&GEOGRAFIsubset=0%2C0213%2C0217&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%3A80%2Fobj%2FfCube%2Falkohol-und_C1&top=yes
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Nordre Follo kommune har følgende målsettinger og strategier for alkoholpolitikken: 

• Nordre Follo kommune skal være en trygg kommune, med fokus på bedring av folkehelsen
og redusert skadelig alkoholbruk

• Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer skal være forutsigbare, tydelige og tilgjengelige

• Alkohol er et lovlig omsatt middel, men uheldige skadevirkninger må søkes redusert

• Sørge for at barn og unge har gode og rusfrie oppvekstmiljøer

• Bidra til at tilstelninger og idrettsarrangementer for barn og unge er alkoholfrie

• Nordre Follo kommune skal ha seriøs drift av serverings, salgs, og skjenkesteder

• Gjennomføre kontrolltiltak for å sikre at omsetning av alkohol skjer innenfor gjeldende
regelverk
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2 Alkohollovens formål – Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av 
alkohol 

2.1 Alkohollovens formål 

Alkoholloven § 1-1 regulerer alkohollovens formål og lyder: 

«Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense 
i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 
Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.» 

Alkoholloven bygger på at all bruk av alkohol kan medføre skade; individuelle og samfunnsmessige, 
helsemessige og sosiale, akutte og kroniske. Skadevirkningene er ikke bare knyttet til en liten gruppe 
av storforbrukere, men til totalforbruket i samfunnet. Kommunen som bevillingsmyndighet må ha 
disse aspektene for øye i sin utøvelse av alkoholpolitikken. Samtidig er kommunens alkoholpolitikk 
viktig for de næringsdrivende i serverings- og varehandelbransjen. Det er derfor viktig å ha forutsigbare 
rammer både ved tildeling av bevillinger og ved sanksjoner ved brudd på lov og forskrift. 

2.1.1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol 

Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk blant annet gjennom 
bevillingssystemet, ved fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje, samt kontroll med 
at vilkårene blir overholdt. Loven inneholder også regler som tar sikte på å påvirke etterspørselen, som 
for eksempel forbudet mot alkoholreklame. Alkoholloven er derfor et godt redskap når kommunen 
skal utarbeide handlingsplaner som skal bidra til å redusere skadevirkningene av alkoholkonsumet. 

All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling), og de fleste 
bevillinger gis av kommunen. Prinsippet bak det kommunale bevillingssystemet er at tilgjengelighet av 
alkohol i hovedsak skal bestemmes av lokale myndigheter.  

Kommunens beslutninger kan foretas ved vedtak om: 

1. Retningslinjer
2. Forskrifter
3. Enkeltvedtak

Kommunen har adgang til å beslutte retningslinjer for behandling av bevillingssøknader. 
Retningslinjene kan da danne rammen for avgjørelser i disse sakene. Enkeltsaker må behandles 
individuelt selv om det foreligger retningslinjer for behandlingen. Retningslinjene angir hvilke hensyn 
og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge på og disse bør være en sentral del av den 
alkoholpolitiske handlingsplanen. Retningslinjene kan til en viss grad standardisere skjønnet slik at det 
ikke blir nødvendig å foreta et helt fritt skjønn i hver enkelt sak. Dette vil forenkle og effektivisere 
saksbehandlingen. De alkoholpolitiske retningslinjene skal til enhver tid ligge innenfor de vedtatte 
lover og forskrifter. Retningslinjene skal være retningsgivende for kommunens alkoholpolitikk. 

For at en generell bestemmelse skal være forskrift, må den være fastsatt under utøvelse av offentlig 
myndighet, og den må være bestemmende for rettigheter/plikter til private personer. Nordre Follo 
kommune har vedtatt forskrifter om åpningstider og skjenketider for serveringssteder i kommunen 
samt om salgstider og utleveringstider for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. 
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Enkeltvedtak skiller seg fra forskrift ved at de er bestemmende for rettigheter/plikter for bestemte 
personer. Eksempel på dette kan være bevillingsvedtak. 

2.1.2 Målsetting for kommunens alkoholpolitikk 

Innenfor rammene av det nasjonale regelverket i akoholloven kan kommunene i betydelig grad selv 
bestemme sin egen alkoholpolitikk. Dette handlingsrommet blir dekket av kommunens 
alkoholpolitiske handlingsplan. Kommunen kan blant annet fastsette hvor mange salgs- og 
skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer og aktiviteter som 
skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å sikre at regelverket 
etterleves. Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere omsetningen av alkohol 
og begrense de alkoholrelaterte problemene.  

Nordre Follo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer 
skal være forutsigbare og tydelige for innbyggerne, næringen og kommunens administrasjon. 

Nordre Follo kommune har som mål at all alkohol skal omsettes og brukes i lovlige former, og at alle 
søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal behandles i overensstemmelse med lov, forskrifter og 
alkoholpolitiske retningslinjer. 

2.2 Nettsalg 

Alkoholloven åpner for bevilling til nettsalg av alkohol. Det må fremgå av bevillingssøknaden om 
varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om det skal skje ved utkjøring. 

Søknad om bevilling må skje til kommunen der virksomheten er lokalisert/lokalet ligger. I tillegg må 
det søkes om kommunal bevilling i alle kommuner hvor det skal utleveres alkoholholdig drikk. 

Det er noen bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. Utlevering av alkoholholdig drikk må 

• skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen
• kun skje til personer som er 18 år eller eldre
• ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler

Både Oppegård og Ski kommune har gitt bevillinger til nettsalg. Nordre Follo kommune ønsker å 
fortsette å gi bevilling til salg av alkohol på nett, forutsatt at dette knyttes opp mot vanlig 
dagligvarehandel og spesialforretninger for drikkevarer. Det vil kun gis bevilling til konsepter innenfor 
nettsalg som oppfyller særskilte dokumentasjonskrav i søknadsprosessen. Dette for å sikre behovet 
for kontroll med salgsbevillingen. Til søknaden kreves at følgende fremlegges: 1) detaljert beskrivelse 
av konseptet, 2) beskrivelse av sted og adresse for lager og utlevering, 3) krav til dokumentasjon av 
virksomhetens internkontroll/rutiner som skal sikre at regelverket overholdes. 
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3 Definisjon av alkoholholdig drikk 

Ifølge alkoholloven § 1-3 brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder 
mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får 
anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

I alkoholloven betyr: 

• Alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol

• Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 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 fra og med 22 til og med 60 volumprosent
alkohol

3.1 Salgs- og skjenkebevillinger 

Kommunen kan gi følgende typer salgs- og skjenkebevillinger: 

• Faste salgs- og skjenkebevillinger

• Bevilling for en bestemt del av året

• Bevilling for enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger

Ved behandling av nye søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal søknaden vurderes i forhold til 
alkohollovens og handlingsplanens vilkår og målsettinger. Før kommunen avgjør søknad om bevilling, 
innhentes uttalelse fra NAV (sosialtjenesten) og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- 
og avgiftsmyndighetene. 

Kommunen kan gi bevilling for én bestemt anledning, jf. alkoholloven § 1-6. En bevilling for 
enkeltanledning må knyttes til en bestemt begivenhet. Slike bevillinger brukes i forbindelse med 
bestemte arrangementer som for eksempel konserter og offentlige dansefester som er åpne for 
publikum. Bevilling for en enkelt anledning kan også benyttes for å utvide en eksisterende bevilling. 
Før søknad om bevilling for en enkelt anledning etter alkoholloven § 1-6 avgjøres, må det innhentes 
uttalelse fra politiet.  

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller 
skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som 
godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap, jf. alkoholloven § 4- 
5. Dette kalles ambulerende skjenkebevilling, og gis ofte til selskapslokaler. Hverken Ski eller Oppegård
kommune har innvilget ambulerende skjenkebevilling til noen lokaler i den forrige
kommunestyreperioden, og det har heller ikke vært behov for dette.

3.1.1 Salgsbevillinger pr mars 2020 

Det er 2 salgsbevillinger for alkohol i gruppe 2 og 3 (brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold 
enn 4,7 volumprosent) i Nordre Follo kommune. Disse innehas av Vinmonopolet AS og utøves ved 
utsalg på Ski Storsenter og Kolbotn Torg. 

Videre er det 28 salgsbevillinger for alkohol i gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol) fordelt på 26 
dagligvareforretninger og 2 internettbasert handel. 
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3.1.2 Skjenkebevillinger pr mars 2020 

Det er totalt 42 steder med skjenkebevilling i Nordre Follo kommune. Av disse har 13 alminnelig 
bevilling til skjenking av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol, de 
resterende har bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk. 
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4 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger etter 
alkoholloven 

4.1 Formelle krav 

Følgende formelle krav må være oppfylt for at søker skal komme i betraktning til salgs- eller 
skjenkebevilling:  

• Vandelskravet må være oppfylt for eier, bevillingshaver og personer som har vesentlig
innflytelse på virksomheten, styrer og stedfortreder jf. alkoholloven § 1-7b og § 1-7c.

• Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven § 1-7c.

• Salgs- og skjenkebevillinger må knyttes til et bestemt angitt lokale. Bevillingshaver må
fremlegge en arealbeskrivelse som kan legges til grunn for søknadsbehandlingen og
fastsettelse av salgs- og skjenkearealet

• Lokalet må være regulert og godkjent av bygningsmyndigheten i forhold til den virksomheten
som skal bedrives.

• Serveringsbevilling er nødvendig for å kunne utøve en skjenkebevilling.

4.2 Kommunens alkoholpolitiske skjønn 

Alkoholloven bygger på at kommunen selv kan styre sin alkoholpolitikk innenfor rammer gitt i lov og 
forskrift. Den enkelte kommune har i praksis stor selvstendighet i valget av retningslinjer som legges 
til grunn for behandling av søknader om bevilling.  

Når det gjelder det alkoholpolitiske skjønnet kan man generelt si at alle hensyn som fremmer 
alkohollovens formål er relevante. I samsvar med alkoholloven kan bl.a. følgende legges vekt på i 
skjønnsvurderingen:   

• Antall salgs- og skjenkesteder

• Stedets karakter

• Beliggenhet

• Målgruppe

• Trafikk- og ordensmessige forhold

• Næringspolitiske hensyn

• Hensynet til offentlig ro og orden

• Hensynet til lokalmiljøet

• Egnethet for bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten

• Ulike typer alkoholholdige drikker og eventuelle begrensninger av visse typer

• Bevillingsperiodens lengde

• Salgs- og skjenketider

• Kontrolltiltak

Antall salgs- og skjenkesteder 
Det er anledning til å sette tak på antall bevillinger totalt, innenfor bestemte områder eller i forhold til 
ulike driftskonsept. Det kan legges vekt på at man ønsker alkoholfrie soner eller områder i kommunen. 
Et tak på antall salgs- og skjenkebevillinger av alkoholpolitiske hensyn i Nordre Follo kommune, må 
begrunnes ut fra alkohollovens formål og effekten vurderes i forhold til Nordre Follo kommunes 
beliggenhet, med korte avstander til Oslo og andre kommunesentra. 
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Beliggenhet og stedets karakter 
Alkoholforskriften § 3-4 bestemmer at det ikke kan gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til 
bensinstasjon eller kiosk.  
Kommunen kan bestemme at man f.eks. ønsker ølsalg kun i butikker med et bredt vareutvalg, eller 
også i spesialbutikker. 

Målgruppe 
Det kan legges vekt på skjenkestedets målgruppe, og avslag kan begrunnes i at stedet tiltrekker seg 
ungdom selv om disse er over 18 år. Ved behandling av skjenkebevilling for en enkelt anledning kan 
det i vurderingen legges vekt på om barn og unge er en del av målgruppen for arrangementet.  

Trafikkmessige forhold 
Skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert vei, fortau etc. vil kunne være relevante hensyn. Dette 
momentet må vurderes konkret i hver enkelt sak og det inngår som en del av totalvurderingen i 
søknadsbehandlingen. Det er særlig politiet som vil gi innspill til dette.  

Næringspolitiske hensyn 
Det kan vektlegges at man ønsker å unngå monopolsituasjoner. Det kan bl.a. legges vekt på om salgs-
eller skjenkestedet har lærlingeordning. Et ønske om å stimulere utviklingen i visse deler av kommunen 
kan også være et relevant hensyn. Det anbefales at dette momentet bør inngå som en del av 
totalvurderingen i hver enkelt sak.  

Hensynet til offentlig ro og orden 
Det kan vektlegges om strøket generelt eller stedet spesielt tiltrekker seg støy, ordensmessige 
problemer eller kriminalitet. Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling oversendes politiet for 
uttalelse. Politiet uttaler seg både om søkerens vandel og om selve søknaden. Eventuelle problemer i 
forhold til offentlig ro og orden vil fremkomme av politiets uttalelse. Negative uttalelser i forhold til 
dette hensynet inngår i vurderingen av den enkelte søknad.  

Hensynet til lokalmiljøet 
Dette hensynet kan begrunne at søknader avslås eller innvilges. Plassering i forhold til offentlig sted 
som kirke, barnehage og andre offentlige bygninger kan begrunne avslag. Disse momentene inngår 
som en del av totalvurderingen i hver enkelt sak. 

Egnethet for bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten 
Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å ha salgs-
eller skjenkebevilling og om vedkommende fyller alkohollovens krav. Salgs- eller skjenkebevilling kan 
nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til 
alkoholloven eller annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte-
og avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivningen.  

Det kan videre tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av: 

• brudd på vilkår som er satt for bevillingen

• brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser

• endring av driftskonseptet uten godkjenning

• klanderverdige ordensforhold ved serveringsstedet

• brudd på reklamebestemmelser

• brudd på andre regler i alkoholloven eller alkoholforskriften

• brudd på regler om internkontroll
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Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved vurdering av ny 
bevilling. 

Type alkoholholdig drikk 
Type alkoholholdig drikk som skjenkes kan knyttes opp til ulike typer driftskonsept som f.eks. spisested, 
dansested, rent skjenkested, overnattingssted. Noen av stedene omsetter svært lite alkohol med 
høyere volumprosent enn 22, men er opptatt av å ha tilbudet til de gjestene som ønsker dette.  

4.3 Vilkår 

Kommunen kan videre sette vilkår for en bevilling. En salgs- eller skjenkebevilling er et begunstigende 
vedtak. Et vilkår er et forbehold som tar sikte på å begrense rekkevidden av bevillingen. Alternativet 
kan være at det ikke gis bevilling. Kommunen står imidlertid ikke helt fritt til å sette betingelser for å 
gi bevillinger, da vilkåret må ha saklig sammenheng med den bevillingen som gis, f.eks. fremme 
alkohollovens formål, lette kontrollen eller avverge skadevirkningene ved salg av alkoholdig drikk. Det 
kreves ikke at kommunen dokumenterer konkrete, faktiske virkninger av det foreslåtte vilkåret. På den 
annen side må vilkåret ikke være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig. Det er en 
sammenheng mellom disse to kravene: Jo klarere vilkåret fremmer lovens formål, desto tyngre vilkår 
kan aksepteres. 

Ved siden av skjønnet skal kommunens avgjørelse være alkoholpolitisk saklig. Kommunens 
saksbehandling skal ikke være vilkårlig og forskjellsbehandling skal ikke forekomme med mindre det 
kan forsvares alkoholpolitisk. Forskjellsbehandling skal begrunnes, fremme lovens formål samt ikke 
innebære favorisering eller myndighetsmisbruk. 

I Nordre Follo kommune vil alle søknader om salgs- og skjenkebevilling bli vurdert i forhold til 
nedenstående lokale alkoholpolitiske retningslinjer utformet med hjemmel i alkoholloven § 1-7a: 

4.4 Spesielt om salgsbevillinger 

• Alminnelige salgsbevillinger gis for hele bevillingsperioden.

• Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan gis til dagligvarebutikker og til
spesialforretning for drikkevarer. Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrenser,
legitimasjonsplikt og salgstider for kjøp av alkohol.

• Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan gis til andre type steder enn nevnt
ovenfor etter en konkret vurdering.

• Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis til AS Vinmonopolet.

4.5 Spesielt om skjenkebevillinger 

• Alminnelige skjenkebevillinger gis for hele bevillingsperioden.

• Alminnelig skjenkebevilling gis ikke når stedet er lagt til:
- Rene oppvekstmiljø/boligområder med unntak for servicesentre for eldre, 

sykehjem o.l.
- Idrettshaller/-arenaer
- Helsestudio
- Aktivitets/-fritidssenter for barn og unge
- Gatekjøkken/storkiosker

•  Serveringssteder som har alminnelig skjenkebevilling kan også gis slik bevilling til 
skjenking ved uteservering 
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• Gevinstautomater skal ikke kombineres med alkoholkonsum. Det gis derfor ikke
skjenkebevilling til steder hvor det installeres, eller er installert, gevinstautomater i eller i
tilknytning til skjenkelokalene.

4.6 Skjenkebevilling i eller i tilknytning til idrettsanlegg og parker 

Der det er idrettsanlegg og parker, kan det ut fra en helhetsvurdering og innkomne uttalelser fra blant 
annet politiet gis skjenkebevilling for en enkelt anledning under følgende forutsetninger:  

• At det ikke er et arrangement for barn og unge under 18 år.

• Ved skjenking utendørs kreves det at skjenkearealet begrenses, for eksempel ved at skjenking
foregår i et telt eller inngjerdet område.

• Det kreves dokumentasjon på fysisk avgrensing av skjenkearealet både innendørs og utendørs.

• Skjenketiden vurderes for hver enkelt bevilling ut fra arrangementets art, beliggenhet og
uttalelser fra politiet.

• Det kan kreves dokumentasjon på vakthold og stilles krav om et visst antall vakter.

5 Bevillingsperioden 

Bevillingsperiodens lengde er regulert i alkoholloven § 1-6. 

Hovedregelen er at kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for en 
periode på inntil fire år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
Bestemmelsen innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger faller bort når bevillingsperioden 
løper ut. Virksomhetene må derfor søke fornyet bevilling.  

Fireårsregelen i alkoholloven § 1-6 knytter seg til prinsippet om det kommunale selvstyret i 
alkoholsaker. Tanken bak bestemmelsen er at et nytt kommunestyre skal ha rett og plikt til å utforme 
alkoholpolitikken for kommunen, og ikke skal være bundet av den alkoholpolitikken det tidligere 
kommunestyret førte. For at det nye kommunestyret skal få tilstrekkelig tid til å foreta en helhetlig 
gjennomgang av alkoholpolitikken før bevillingene må fornyes, er det fastsatt at bevillingene skal 
opphøre senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Bestemmelsens tredje ledd gir kommunen adgang til å beslutte at salgs- og skjenkebevillinger likevel 
ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal 
opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. 
For å kunne benytte seg av dette unntaket må kommunen foreta en gjennomgang av 
alkoholpolitikken og vurdere bevillingspolitikken etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 

Unntaksbestemmelsen gjelder både bevillinger til AS Vinmonopolet og kommunale salgs- og 
skjenkebevillinger. 

Formålet med unntaksadgangen er ikke at kommunen skal spare ressurser, men at kommunen i 
stedet skal kunne bruke ressursene på en annen og mer effektiv måte, der en fornyelse etter 
kommunens skjønn ikke er nødvendig for å ivareta alkoholpolitiske hensyn. Dersom kommunen 
benytter unntaksbestemmelsen og lar bevillinger løpe videre uten ny behandling, vil kommunen for 
eksempel kunne kanalisere midler til en grundigere oppfølging gjennom kontroll og dialogbasert 
samarbeid for å sikre etterlevelse av bevillingsregelverket.  
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Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år medfører mye arbeid både for 
administrasjonen, søkerne og politikerne. For søkerne som både skal investere og ansette 
medarbeidere, kan denne prosessen både være uforutsigbar og for kortsiktig.  

Den nye fireårsperioden opphører senest 30. september året etter nytt kommunestyre tiltrer. Når 
denne perioden er utløpt, må kommunen igjen foreta en ny vurdering etter denne bestemmelsen. 
Bevillingene kan dermed fornyes eller forlenges for fire år av gangen, et ubegrenset antall ganger. 

I Nordre Follo kommune i inneværende periode skal alle salgs- og skjenkebevillinger forlenges med 
fire år uten ny søknadsbehandling. Det bes kun om opplysninger om eventuelle endringer i 
eierforholdet og endringer av styrer og stedfortreder. Kommunen tar sikte på å utføre en årlig 
vandelskontroll av alle kommunens salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg sjekkes alltid vandel ved 
skifte av styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillingene. En forutsetning for automatisk 
fornying av bevilling må være at salgs- og skjenkestedet ikke har hatt vesentlige avvik i den siste 
toårsperioden. Vesentlige avvik settes til 6 prikker eller flere. Rådmannen får fullmakt til å lage 
bevillingsvedtak. 

Det legges opp til en årlig rapportering til utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk som gir en kort 
status over erfaringer fra kontroller og annen relevant informasjon knyttet til kommunens salgs- og 
skjenkebevillinger.  

6 Salgs- og skjenketider 

Salgs- og skjenketider framgår av kommunale forskrifter, se vedlegg nr. 1 og 2.

7   Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven § 1-9. Dette er 
et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for å redusere problemer knyttet til omsetning av alkohol. 

Kontroll av salgs- og skjenkestedene foretas av privat vaktselskap etter avtale med Nordre Follo 
kommune. 

Alkoholforskriften § 5-1 kever at kontrollør har avlagt kunnskapsprøve. Prøven skal sikre at 
kontrollør har tilstrekkelige kunnskaper til å gjennomføre en salgs- og skjenkekontroll. 

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke 
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at 
kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de 
lokale forhold. Kontrollmyndigheten skal føre tilsyn med at bevillingshaverne følger alkoholloven, 
alkoholforskriften, eventuelle vilkår i bevillingen og kommunens retningslinjer for øvrig. Kommunen 
skal også føre kontroll med bevillingshavernes internkontrollsystem. 

Kontrollene foregår som hovedregel anonymt, noe som ivaretas ved rullering av kontrollører. 
Kontroll med skjenking skal alltid utføres av to personer. 

Typiske utesteder skal kontrolleres på tider der en forventer mye folk, oftest etter klokken 23. 
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Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier det og minimum én gang årlig. 
Antall kontroller skal årlig utgjøre tre ganger antall salgs- og skjenkesteder. 

Skriftlig rapport etter kontroll sendes snarest mulig – og innen en uke – til bevillingshaver for 
uttalelse. Nordre Follo kommune stiller strenge krav til kvalitet på kontrollrapporter og 
dokumentasjon ved brudd. 

Like viktig som å gjennomføre kontroller, er veiledning og god dialog med salgs- og skjenkestedene. 
Dette aspektet er ivaretatt i avtalen med kontrollør.  

Kontrollør kan også tilby gratis entimes-kurs for kommunens bevillingshavere/salgs- og 
skjenkesteder, og Nordre Follo kommune tar sikte på å benytte seg av dette tilbudet i løpet av 
kommende bevillingsperiode. 

8  Reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser 

Brudd på alkohollov og alkoholforskrift mv. skal medføre reaksjon fra kommunens side. 

Alkoholloven § 1-8 bestemmer følgende: 

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for 
en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b (om vandel) 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 § 186. 

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første 
og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer 
overtredelser. 

8.1 Nasjonalt prikktildelingssystem med normerte regler for inndragning

Alkoholforskriften gitt med hjemmel i alkoholloven gir utfyllende bestemmelser om saksbehandling 
og klageadgang i bevillingssaker. 

I tilfeller der innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter 
alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov 
som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, 
gjelder bestemmelser om prikktildeling. Prikktildelingssystemet omfatter også gjentatt 
narkotikaomsetning og gjentatt diskriminering på skjenkesteder. Prikktildelingssystemet er hjemlet i 
alkoholloven § 1-8 tredje ledd.  

Alkoholforskriften kapittel 10 har detaljerte regler for hvilke overtredelser som skal medføre tildeling 
av prikker. Prikktildelingssystemet gir retningslinjer for når en bevilling skal inndras, hvilken reaksjon 
som normalt skal velges og saksbehandlingen knyttet til dette. Reglene innebærer at ulike typer 
brudd blir tildelt et visst antall prikker. Dersom det i løpet av to år blir tildelt 12 prikker, fører dette til 
en standardreaksjon på inndragning i én uke. Bruken av prikker innebærer en normering av 
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overtredelsenes alvorlighetsgrad, som gjør det enkelt å differensiere mellom ulike typer 
overtredelser, samt å vekte ulike typer overtredelser i kombinasjon. 

Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. Antall prikker knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad. 

Prikktildelingssystemet omfatter blant annet overtredelser av alkoholloven og alkoholforskriften, som 
salg/skjenking til mindreårige og til åpenbart påvirkede, brudd på tidsbestemmelser mv., f.eks. fører 
salg eller skjenking til mindreårig til tildeling av 8 prikker. Salg og skjenking til mindreårige, er ansett 
som en av de groveste overtredelsene av alkoholloven. 

Flere likeartede brudd ved samme kontroll regnes som ett brudd, men kan virke skjerpende og 
medføre tillegg av prikker. 

Tildeling av prikker er enkeltvedtak som kan påklages og det skal forhåndsvarsles. Fylkesmannen er 
klageinstans. 

Hensikten med prikktildelingssystemet er å gi grunnlag for en mer effektiv oppfølging av regelbrudd, 
samt bidra til likebehandling og forutsigbarhet for bevillingshaverne. Prikktildelingssystemet vil legge 
til rette for mer rettferdige konkurranseforhold og gode rammebetingelser for seriøse aktører. 

8.2 Oversikt over overtredelser og antall prikker 

Følgende overtredelser vil gi åtte prikker: 

• Salg og skjenking til mindreårige

• Brudd på bistandsplikten

• Brudd på kravet om forsvarlig drift

• Hindring av kontroll

Følgende overtredelser vil gi fire prikker: 

• Salg og skjenking til åpenbart påvirket person

• Brudd på tidsbestemmelsene

• Skjenking av alkoholholdig drikk over 22 volumprosent til person mellom 18 og 20 år

• Brudd på alderskrav for den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser vil gi to prikker: 

• Åpenbart påvirket person i lokalet

• Mangler ved internkontrollsystemet

• Manglende levering av omsetningsoppgave og betaling av gebyr

• Brudd på regler om styrer og stedfortreder

• Gjentatt diskriminering

• Gjentatt narkotikaomsetning

Følgende overtredelser vil gi én prikk: 

• Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer

• Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet

• Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin

• Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket

• Konsum av medbrakt alkohol

• Gjester tar med alkohol ut
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• Brudd på reklameforbudet

• Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

9 Saksbehandling 

9.1 Saksbehandlingsfrist 

Alkoholloven § 1-11 bestemmer at saksbehandlingsfristen for søknad om bevilling eller andre tillatelser 
etter alkoholloven er fire måneder. Søknad må derfor sendes inn i god tid før oppstart av salgs- eller 
skjenkestedet. Overskridelse av fristen medfører ikke at søknaden anses innvilget.  

Alle søknader om salgs- eller skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med 
alkohollovens bestemmelser. Dersom en søknad ikke oppfyller lovens krav til bevillingshaver, styrer 
eller stedfortreder for styrer vil administrasjonen innstille på avslag, evt. avslå søknaden. 

Dersom administrasjonen ikke kan godkjenne en styrer eller stedfortreder, tas dette opp med 
skjenkestedet/utsalgsstedet slik at de kan finne en ny kandidat. 

Søknader behandles fortløpende og fremmes for politisk behandling så snart saken er klar. Eierskifte 
og betydelig utvidelse av areal, krever ny behandling. 

9.2 Klage på vedtak

Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven kapittel 3, 4 og 7 samt § 1-8 kan påklages til 
Fylkesmannen, jf. alkoholloven § 1-16. Dette gjelder i hovedsak vedtak om salgs- og skjenkebevilling, 
gebyrer, prikktildeling og inndragning.  

9.3 Bevillingshavers og styrer/stedfortreders egnethet

Alkohollovens vandelskrav til bevillingshaver, styrer og stedfortreder må være oppfylt. Alle søknader 
oversendes politiet for vandelssjekk, men det er kommunen som avgjør om eventuelle anmerkninger 
skal medføre at styrer eller stedfortreder ikke kan godkjennes eller at bevilling ikke kan gis til 
bevillingssøker.  

Kommunen kan innhente uttalelser fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse vil kunne uttale seg om 
forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivning som politiet ikke sitter med opplysninger om. Selv 
om det ikke er obligatorisk å innhente uttalelse fra disse organene, vil det likevel i de fleste tilfeller 
være nødvendig for å kunne ta stilling til om vandelskravet i alkohollvens § 1-7b er oppfylt. 

Kommunen skal foreta en helhetsvurdering av om vandelskravet er oppfylt på bakgrunn av alle de 
opplysninger som kommer inn fra de ulike etatene. 

Skatte- og avgiftsmyndighetene har også en selvstendig plikt til å opplyse om uregelmessigheter som 
oppstår underveis i bevillingsperioden.  

Loven krever også at styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger avlegger en 
kunnskapsprøve om alkoholloven. Man må bestå prøven før man blir godkjent som 
styrer/stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling. 
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9.4 Vurdering av ulike hensyn som kan vektlegges 

Det framkommer av alkoholloven § 1-1:  

«Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense 
i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 
Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.» 

Å begrense tilgjengeligheten til alkohol kan være et virkemiddel for å nå alkohollovens mål. Et annet 
virkemiddel kan være å begrense de typer virksomheter som gis skjenkebevilling samtidig som man 
sikrer at det finnes alkoholfrie alternativer for servering av mat og drikke. 

Se ellers punktene under kapittel 4. 

9.5 Bevillinger for en enkelt, bestemt anledning og ambulerende bevilling 

Kommunen kan gi salgs- og skjenkebevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt 
anledning, til åpent eller lukket selskap, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd.  

9.6 Saker som behandles av kommunestyret 

• Alkoholpolitisk handlingsplan

• Fastsette retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger

• Fastsette retningslinjer ved brudd på alkoholloven

9.7 Saker som behandles av utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

• Forskrifter om salgs- og skjenketider

• Bevillingssøknader i forbindelse med ny bevillingsperiode

• Søknader om salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden

• Gjøre mindre endringer i den alkoholpolitiske handlingsplanen som vedtas av
kommunestyret

9.8 Saker som er delegert til rådmannen 

• Søknader om salgs- og skjenkebevillinger for en enkelt anledning og ambulerende bevilling

• Søknader om utvidelse av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning

• Fastsette frister for innlevering av oppgaver over omsetning av alkohol

• Beregne og fastsette bevillingsgebyret og sette frist for betaling

• Tildele prikker ved brudd på alkoholloven iht. alkoholforskrftens kapittel 10

• Inndra en salgs- eller skjenkebevilling som følge av at alkohollovens krav til vandel ikke er
oppfylt, jf. alkoholloven §§ 1-7b

• Inndra en salgs eller skjenkebevilling ved 12 prikker

• Godkjenne styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger.
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10 Gebyr for salg og skjenking

Gebyrene for salg og skjenking fastsettes med hjemmel i forskrift til alkoholloven. 

Bevillingsgebyrene skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 
Minimumsgebyr er fastsatt i alkoholforskriften kapittel 6 og vedtas i forbindelse med budsjett- og 
handlingsplan.  

I prinsippet skal gebyrene dekke kommunens utgifter til kontroll med utøvelsen av salgs- og 
skjenkebevillingene samt saksbehandling i tilknytning til bevillingssøknaden og senere oppfølging av 
bevillingene.  

Saksbehandling, oppfølging og veiledning vis á vis bevillingshaverne og styrerne av bevillingene 
ivaretas av virksomhet folkehelse, idrett og friluftsliv. 



Forskrift om salgstider og utleveringstider for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 i Nordre Follo kommune 

§ 1. Salgs- og utleveringstider for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Følgende salgs- og utleveringstider gjelder: 
a) Hverdager; mandag – fredag: kl. 08.00-20.00
b) Dager før søndager og helligdager: kl. 08.00-18.00
c) Dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00-20.00

§ 2. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2020. 

Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift 2. desember 2009 nr. 1473 om salgstider og utleveringstider 

ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ski kommune, Akershus 

og Forskrift 11. mars 1998 nr. 4914 om tidspunkter for salg og utlevering av øl, Oppegård kommune, 

Akershus. 



Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder i Nordre Follo 
kommune  

§ 1. Åpningstider
Serveringssteder skal holdes lukket mellom kl. 03.00 og kl. 06.00. Dette gjelder ikke for
bensinstasjoner.

Uteservering skal holdes lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

§ 2. Skjenketider
Alkohol gruppe 1 og 2 kan skjenkes alle dager fra kl. 06.00 til kl. 02.30 innendørs og fra kl. 06.00 til kl.
24.00 utendørs.

Alkohol gruppe 3 kan skjenkes alle dager fra kl. 13.00 til kl. 02.30 innendørs og fra kl. 13.00 til kl. 
24.00 utendørs.  

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten 
hensyn til begrensningene i denne paragrafen.  

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

§ 4. Dispensasjon
Rådmannen har fullmakt til å godkjenne utvidelse av åpnings- og skjenketidene for en enkelt
anledning. Skjenketiden kan ikke utvides ut over alkohollovens maksimaltid.

§ 5. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift 20. juni 2012 nr. 659 om åpningstider og skjenketider for 

serveringssteder, Oppegård kommune, Akershus, Forskrift 26. november 2008 nr. 1273 om 

åpningstider for serveringssteder, Ski kommune, Akershus og Forskrift 3. september 2014 nr. 1175 

om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter 

alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus. 




