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Forskriften gjelder for Røros kommune med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven) av 13. juni 1997 nr. 55 og § 15 og Lov om omsetning av
alkoholsholdig drikk (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27 §§ 3-7 og 4-4.
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§ 1 FORMÅLET MED BEVILLINGSPOLITIKK
Innenfor alkohollovens rammer er kommunene gitt stort ansvar og frihet til å utforme sin
egen lokale alkoholpolitikk. Dette gjør at den kommunale alkoholpolitikken kan styres i den
retningen som er ønskelig.
Denne lokale forskriften er forankret i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan.
Kommunestyret vedtok planen og forskriften i sak XX den XX.XX.XX. Forskriften skal gi
forutsigbarhet for salgs- og skjenkenæringen, arrangører og besøkende.
Kommunens forvaltning av alkoholloven er et viktig virkemiddel for å fremme folkehelsen.
Kommunen skal regulere omsetting av alkohol for å begrense de samfunnsmessige og
individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre. En begrensning i forbruket vil bidra til
dette.
Det er viktig med:
* Retningslinjer for salgs - og skjenketider, regulert i forskrift.
* Lik praksis for reaksjoner på brudd på alkoholloven.
* Gjøre vedtak som samsvarer med gjeldende lover og planer.
* Opplæring av bevillingshavere .
* Følge opp prikkbelastningssystemet knyttet til brudd på lovverk.

§ 2 SALGSTIDER FOR ØL I FORRETNINGER
Uavhengig av forretningens åpnings- og lukketid, kan salgssteder med kommunal bevilling til
salg av alkoholholdig drikke med 4,7 volumprosent alkohol eller lavere, tillates til følgende
tider:
a) Mandag til fredag. Alle dager fra kl. 09.00 til kl. 20.00.
Lørdag fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
b) Jule- nyttår-, påske – og pinseaften skal salg av alkoholholdig drikk med 4,7
volumprosent alkohol eller lavere, være stengt fra kl. 15.00.

§ 3 ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDENE
Serveringsstedene med kommunal bevilling skal holde lukket i tiden fra kl. 01.30 til
kl. 06.00. Natt til lørdag og natt til søndag holdes lukket i tiden fra kl. 02.30 til kl. 06.00.
Særlige bestemmelser for utendørs servering og skjenking
a) Skjenking av alkoholholdig drikk er tillatt i perioden fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
b) All uteservering og skjenking skal skjermes med gjerde eller lignende.

§ 4 SKJENKETIDER FOR ØL OG BRENNEVIN
•

Skjenkestart for alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent (øl og vin) er alle dager fra
kl. 11.00.

•

Skjenkestart av alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol
(brennevin) er alle dager fra kl. 13.00.
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•

Den alminnelige skjenketiden for øl, vin og brennevin opphører kl. 01.00. Natt til
lørdag og natt til søndag utvides skjenketiden til kl. 02.00.

•

Skjenketiden for ambulerende bevilling eller for en enkelt anledning følger de samme
skjenketidene som øvrige bevillinger i kommunen.

§ 5 UTFYLLENDE BESTEMMELSER
•

Serveringssteder som skjenker alkoholholdig drikk i Røros sentrum (soneplan
Bergstaden), skal ha organisert vakthold etter pålegg gitt av politiet.

•

Under den årlige Rørosmartnan innvilges det ikke ambulerende skjenkebevilling, eller
bevilling ved enkeltanledning i Røros sentrum (soneplan Bergstaden), til andre
virksomheter enn etablerte virksomheter med serveringsbevilling.

•

Spesielle skjenketider:
-

-

-

Skjenketider for arrangementet Rørosmartnan: skjenkestart er kl. 13.00 under
hele arrangementet. Skjenkeslutt følger ordinær skjenketid, foruten natt til fredag,
hvor det innvilges utvidet skjenketid til kl. 02.00.
Skjenketider for julehøytiden: 27. desember (3. juledag) og 31. desember
(nyttårsaften) innvilges utvidet skjenketid til kl. 02.00. Øvrige dager i julehøytiden
følger ordinær skjenketid.
Skjenketider for arrangementet Elden: under forestillingsdagene utvides
skjenketiden til kl. 02.00.

§ 6 BEHANDLING AV SØKNADER OM SALGS - OG SKJENKEBEVILLING
Kommunen er ansvarlig for den utøvende bevillingspolitikken etter den alkohollovgiving som
til en hver tid gjelder.
Vedtak fattes etter denne forskriften, i tillegg til reglene i alkoholloven med forskrifter,
forvaltningsloven og delegeringsreglementet i Røros kommune.
Før søknader avgjøres, skal det innhentes uttalelse fra politiet og
NAV. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til den nasjonale alkoholforskriften.
De ulike bevillingene
• Salgsbevilling:
- salg av alkoholholdig drikke til forbruker krever kommunal salgsbevilling.
• Alminnelig skjenkebevilling:
- En alminnelig bevilling varer i inntil 4 år, og varer til 30. september året etter at
nytt kommunestyre tiltrer.
- Det kan innhentes opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene, jfr.
alkohollovens § 1-7.
• Skjenking ved enkeltanledning:
- Anledningen kan være f.eks. konserter, festivaler, offentlige
dansefester/dansegalla, kulturarrangement, utearrangement /messer,
arrangement knyttet til lokal mat/drikke (eks. gårdsturisme, Bondens marked,
smaksprøver m.m.).
- Ved store arrangement (over 200 deltakere) kan det bli stilt krav om vaktselskap.
- Det forutsettes at lokalene/arealet er godkjent av andre offentlige myndigheter.
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-

•

Det settes ikke krav om bestemt aldersgrense, men skjenkeansvarlig har et særlig
ansvar blant annet til å påse at det ikke skjenkes alkohol til deltakere som er
under lovlig alder i henhold til alkohollovens bestemmelser.
- Skjenkebevilling for en enkelt anledning kan gis inntil 7 dager.
Amulerende skjenkebevilling:
- Ambulerende skjenkebevillinger gis til lag foreninger, jubileum o.l.
- Bevillingen gjelder for skjenking til deltakere i sluttet selskap. Før skjenkestart må
det finnes en navneliste over deltakerne i det sluttede selskapet.
- Det må være dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt
formål i et bestemt lokale.
- Det settes ikke krav om bestemt aldersgrense, men arrangør har et særlig ansvar
blant annet til å påse at det ikke skjenkes alkohol til deltakere som er under lovlig
alder i henhold til alkohollovens bestemmelser.
- Ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) kan gis inntil 1 skjenkedøgn.

Søknader – formelle krav
Søkere må gjøre seg kjent med rusmiddelpolitisk handlingsplan og denne forskriften før de
søker. Informasjon om bevillinger og søknadsskjema ligger på Røros kommunes nettside.
For at søknad om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling kan ferdigbehandles skal følgende
vedlegges:
• plantegning over salgs- eller skjenkeareal, innendørs og ev. utendørs
• firmaattest
• utskrift fra aksjeeierbok (ikke ved enkeltpersonsforetak)
• bekreftelse som viser at stedet er godkjent for drift av serveringssted iht. gjeldende
reguleringsbestemmelser - kopi av brukstillatelse/ferdigattest fra
bygningsmyndighetene
• dokumentasjon på beståtte kunnskapsprøver om alkoholloven for styrer og
stedfortreder
• bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt på stedet eller arbeider i
virksomheten i kraft av sin eierstilling
For søknad om salgs- eller skjenkebevilling for enkeltanledning skal følgende
opplyses/vedlegges:
• type arrangement
• beskrivelse av organisering knyttet til overholdelse av alkohollovens bestemmelser;
herunder rutiner for overholdelse av aldersbestemmelsene, aldergrense og planer for
vakthold
• tegning over plassering av salgs- og skjenkeareal ved utendørs arrangement
• ved større arrangement: kopi av søknad eller godkjenning fra brannvesen, politi
og/eller grunneier
Saksbehandling
Følgende saker fremmes til politisk behandling for avgjørelse
Kommunestyret:
a) Vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften.
b) Vedtar fornying av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger.
c) Vedtar tildeling av nye salgs- og skjenkebevillinger.
Formannskapet:
a) Vedtar tildeling av prikker, samt inndrar salgs- og skjenkebevillinger ved
overtredelser.
b) Fastsetter den årlige salgs- og skjenkeavgiften.
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c) Har fullmakt til å avgjøre søknader om å flytte egen skjenkebevilling fra egne
lokaler til andre lokaler ved enkeltanledning (arrangementer).

Kommunedirektøren behandler følgende saker (administrativ behandling):
a) Søknader om ambulerende skjenking eller skjenking ved enkeltanledning.
b) Fastsette det årlige bevillingsgebyret.
c) Godkjenne styrer og stedfortreder for bevillingene.
d) Kommunedirektøren kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra
gjeldende åpningsbestemmelser for det enkelte serveringssted (gjelder ikke
skjenking av alkohol).
e) Kommunedirektøren behandler søknader om utvidet skjenketid for en
enkeltanledning, såfremt de ikke er av prinsipiell karakter.
Saksbehandlingstid
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende behandles normalt innen
1 mnd.
For saker som skal fremmes til politisk behandling for avgjørelse kan det forventes en
saksbehandlingstid på inntil 3 måneder.
Klageadgang
Vedtak om salgs- og skjenkebevilling kan med hjemmel i alkoholloven § 1-16 påklages til
fylkesmannen. Klagefrist er etter forvaltningsloven 3 uker etter at virksomheten har mottatt
underretning om vedtak. En klage må være skriftlig, undertegnet, nevne det vedtak det
klages over, samt den endring som ønskes. Klagen sendes til Røros kommune. Kommunen
har anledning til å revurdere sine vedtak, men dersom dette ikke skjer sendes klagesakene
over til fylkesmannen som rette klageinstans.

§ 7 KONTROLL
Røros kommune er kontrollmyndighet for salgs- og skjenkebevillingene i kommunen.
Kommunen har engasjert et privat kontrollselskap til å foreta kontrollene. Det er
formannskapet som er kontrollorgan for salgs– og skjenkebevillingene.
Med utgangspunkt i alkohollovens bestemmelser skal kontrollene være rettet mot de forhold
som vurderes hensiktsmessige etter en vurdering av lokale forhold. Stedene skal kontrolleres
så ofte som behovet tilsier, men minimum én kontroll pr. sted pr. år, og i snitt tre ganger så
mange kontroller som antall salgs- og skjenkesteder. Kontrollene kan foretas anonymt eller
åpent. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende
og muntlig redegjøre for sitt inntrykk på stedet.
Dersom det avdekkes brudd ved kontrollen, vil salgs- eller skjenkestedet innen én uke motta
kopi av rapporten, med anledning til å uttale seg innen to uker.
Internkontroller
Internkontroll handler om salgs- eller skjenkestedets interne styring og egen kontroll av den
daglige salgs- eller skjenkevirksomheten.
Internkontrollen innebærer at de ansvarlige for virksomheten skal
•
•

ha oversikt over bevillingsvedtak, relevant lovverk og lokale retningslinjer,
sørge for at de ansatte har kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til
virksomheten,
6
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•
•
•
•

ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan ansvar og oppgaver
er fordelt,
ha rutiner som sikrer overholdelse av regelverket,
ha rutiner som forebygger, avdekker og retter opp avvik,
foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen.

§ 8 OVERTREDELSE
•
•
•
•
•
•
•
•

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger følger den nasjonale alkoholforskriften
kapittel 10.
Prikktildelingssystemet gir klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og
hvilken reaksjon som normalt skal velges.
Dersom bevillingshaver får til sammen 12 prikker i løpet av en periode på to år, skal
bevillingen inndras en uke.
Dersom bevillingshaver løpet av to-års perioden får tildelt flere enn 12 prikker, skal
lengden på inndragelsen økes tilsvarende.
Tidspunktet for første regelbrudd skal legges til grunn for utregning av toårsperioden.
Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden.
Ved overdraging av virksomhet, starter ny periode på overdragingstidspunktet.
Likearta brudd avdekt ved samme kontroll skal vurderes som et enkelt brudd.

Prikker
8

4

2

1

Regelbrudd
Salg og skjenking til person under 18 år
Brudd på bistandsplikten
Brudd på kravet om forsvarlig drift
Hindring av kommunal kontroll
Salg og skjenking til åpenbart påvirket person
Brudd på regler om salgs - og skjenketid
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 og 19
år
Brudd på alderskrav for den som selger eller skjenker
alkoholholdig drikk
Åpenbart påvirket person i lokale
Mangler ved internkontrollsystemet
Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
Gjentatt diskriminering
Manglende levering av omsetningsoppgave og betaling av gebyr
Brudd på regler om styrer og stedfortreder
Brudd på reglene om alkoholfrie alternativ
Brudd på reglene om skjenkemengde
Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
Gjester tar med seg alkohol ut av skjenkearealet
Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på
salgssted
Brudd på vilkår satt i vedtaket om bevilling m.m.
Brudd på reklameforbudet
Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven og § 1-8 første
ledd
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§ 9 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
Røros kommunestyre foretar revidering av denne forskriften. Redaksjonelle endringer og
oppdateringer etter lovverk og gjeldende delegeringsreglement, delegeres til
kommunedirektøren.
Forskriften trer i kraft fra kommunestyret vedtar den.
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