Fornyelse av salgs- og
skjenkebevillinger for
2020-2024
Kommunens alkoholpolitikk og nye retningslinjer for
alkoholsaker
Arealplan og miljø, Juridisk plan og byggesak

Oversikt over bevillinger
• Kommunen er ansvarlig for serverings-, skjenke- og salgsbevillinger etter serveringsloven
og alkoholloven.
• Serveringsbevilling (288): serveringssteder hvor det foregår servering av mat og/eller
drikke, hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.
Unntak: catering, salg av alminnelige, tradisjonelle kioskvarer.

• Skjenkebevilling (115): salg av alkoholholdig drikke for drikking på stedet. Må ha
serveringsbevilling i tillegg.
• Salgsbevilling (62): salg av alkoholholdig drikke som ikke skal drikkes på stedet. F.eks.
ølutsalg i butikk og Vinmonopolet.
Gis ikke til kiosker/bensinstasjoner.

Hovedvilkår for å få bevilling
• Sende søknad og nødvendig dokumentasjon.
• Plettfri vandel (noen merknader kan aksepteres).
• Konsept, aldersgrenser, åpnings- og skjenketider mm. er i samsvar med
kommunens alkoholpolitikk.
• Holde tidsfrister hvis virksomhetsoverdragelse (slik at ny bevillingssøker kan
drive på tidligere bevilling mens søknaden behandles).

Varigheten av bevillinger
• Salgs- og skjenkebevillinger kan gis for inntil fire år, med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
• Inneværende bevillingsperiode varer frem til og med 30. september 2020.
Det innebærer at alle bevillingene til salg og skjenking i Drammen kommune
må fornyes innen 30. september 2020.
• Kommunen kan beslutte at bevillingene ikke skal opphøre, men gjelde videre
for en ny periode på inntil fire år. Unntak fra hovedregelen og kan bare
besluttes dersom nytt kommunestyre har hatt en gjennomgang av
kommunens alkoholpolitikk.

Kommunens alkoholpolitikk og nye
retningslinjer
• Nye retningslinjer gir uttrykk for kommunens alkoholpolitikk.
• Nye retningslinjer må vedtas før bevillingene kan fornyes.
Foreløpig tidsplan, politisk behandling:
• Februar 2020: Orientering til Formannskapet om bevillingsfornyelse, bakgrunn og
nåværende retningslinjer.
• Mars 2020: Administrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer. Etter
tilbakemeldinger fra politikerne og justeringer i henhold til dette, sendes forslag til nye
retningslinjer på høring til bransjen, politiet, mm.
• Mai 2020: Utkast til retningslinjer justeres etter innkomne høringssvar.
• Juni 2020: Retningslinjene med oversikt over innkomne høringssvar og administrasjonens
kommentarer legges frem for politikerne. Siste frist for å vedta nye retningslinjer.

Hovedformålet med retningslinjene
Alkoholloven § 1-1 Lovens formål
«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.»

Lovens formål er styrende for kommunens alkoholpolitikk.

Generelt om skjønnsutøvelse
• Vide rammer for hvilke hensyn kommunen kan legge vekt på.
• Kan bl.a. legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter,
beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske
hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
• Kan ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Avgjørelsene kan ikke være
vilkårlige eller sterkt urimelige, og det må ikke foreligge usaklig
forskjellsbehandling. Saklig begrunnet forskjellsbehandling er derimot tillatt.

Viktige temaer
• Konsepter
• Et «levende» bysentrum
• Lokalmiljøet/lydkonflikter
• Tidsrammer
• Aldersgrenser
• Alkoholfrie soner

• Spill i skjenkesteder
• Idrettsarrangementer
• Trafikale hensyn
• Ordensvakter
• Opplæring
• Kontroll

Andre aktuelle temaer
• Enkeltanledninger.
• Konserter/arrangementer på offentlige steder.
• Uteservering.
• Søknadsfrister visse arrangementer.

