
  



Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024  
 

Del 1: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger 

1.0. Innledning / formål / generelle bestemmelser 

Randaberg kommunes alkoholpolitikk skal i bevillingsperioden ha som formål å begrense 

de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

Den alkoholpolitiske handlingsplanen vil søke å balansere kryssende hensyn knyttet til 

lokal-, sosial-, kultur- og næringspolitiske hensyn. De alkoholpolitiske retningslinjene skal 

være i samsvar med den nasjonale målsetningen om å redusere alkoholforbruket og til 

det beste for Randaberg kommune. 

 

Bevillingsperioden settes til fire år, f.o.m. 01.07.20 og med opphør seinest 30. september 

året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Utøvelse av salgs- og skjenkebevillinger skal til 

enhver tid være i samsvar med vilkår angitt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og dens 

forskrifter, og forøvrig utøves på en forsvarlig måte. 

 

2.0. Vilkår 

Salgs- og skjenkebevillinger skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid 

er oppfylt. 

 

Det skal som hovedregel ikke serveres alkohol i kommunale bygg. 

 

Det gis ikke noen type skjenkebevilling til én-prosents MC-klubber, klubber som 

sympatiserer med disse klubbene (prospects og hangarounds), i lokaler som 

disponeres av slike klubber, eller til arrangementer i slike klubbers regi uansett hvilket 

sted arrangementet skal avholdes. Det settes som vilkår for faste skjenkebevillinger at 

dersom politiet har pålagt stedet å holde politigodkjente ordensvakter, må stedet holde 

godkjente vakter i henhold til dette pålegg. 

Dersom virksomhetene foretar konseptendring kreves det ny søknad om 

salgs- og skjenkebevilling. 

 

Bevillingsgebyr 

Bevillingsgebyr for salgs- og skjenkebevillinger følger av alkoholloven § 7-1. Den som har 

fått salgs- eller skjenkebevilling plikter å gi kommunen årlig skriftlig oversikt over 

omsetning og reviderte regnskapstall. 

 

Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende 

betaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av bevillingen inntil 

omsetningsoppgaven er innsendt eller gebyret er betalt. 

 

For ambulerende bevilling og bevilling til en enkelt anledning kreves et gebyr på 380 kr 

per gang. Gebyret justeres årlig etter de til enhver tid gjeldende satser i 

alkoholforskriften. 

 



Internkontroll 

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, 

alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. 

 

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for 

kontrollmyndigheten. Salgs- og skjenkebevillinger skal ikke tas i bruk før virksomheten 

har fått godkjent internkontrollsystem av skjenkekontrollen. 

 

Større arrangementer 

Arrangører av større konserter, festivaler eller lignende skal dokumentere at de har 

bestått kunnskapsprøven, og det stilles krav om at arrangementet skal ha 

profesjonelle vakter. Tillatelse fra politiet skal innhentes i forkant. 

 

3.0. Bestemmelser for salgsbevillinger  

 

Salgsbevillinger for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 vol.% 

alkohol kan tildeles dagligvareforretninger og spesialforretninger etter 

søknad. 

 

Virksomheter som er etablert i Randaberg med salgsbevilling kan selge øl eller annen 

alkoholholdig drikk i tråd med retningslinjene, via egne salgskanaler på nett og for levering 

hjem til kjøper.  

 

Det settes som vilkår at virksomheten i forkant av bruk av bevillingen må melde fra til 

skjenkekontrollen. Slik melding skal inneholde navn på kjøper, adresse, fødselsdato og 

planlagt tidspunkt for levering. Virksomheten må i etterkant av bruk av bevillingen kunne 

dokumentere de enkelte salg. Denne dokumentasjonen må inneholde navn på kjøper, 

adresse, fødselsdato, leveringstidspunkt og signatur fra kjøper. Oversikten skal kunne 

gjøres tilgjengelig for skjenkekontrollen på forespørsel.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader om salgsbevilling i tråd 

med nye retningslinjer. 

 

Dagligvareforretninger og spesialforetninger som har salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk må ha tatt imot betaling innen salgsslutt for at salg av 

disse varene skal kunne finne sted. 

 

Salgstider: 

 

• Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00 

• Lørdag og andre dager før helligdager, 

unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. kl. 08.00 – 18.00 

 

Salg og utlevering av alkohol skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 

17. mai. 

 



4.0. Bestemmelser for skjenkebevillinger 

 

Skjenkebevillinger gis ikke til arrangement som: 

• er beregnet på barn og unge 

• idrettsarrangement 

• foregår i lokalene til kommunale barnehager eller skoler 

Skjenkebevilling ved Randaberg kulturscene kan gis ved kulturelle arrangement for 

voksne utenom skoletiden. 

 

Skjenketider: 

 

Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) er: 

• Mandag – torsdag kl. 11.00 - 24.00 

• Fredag – lørdag kl. 11.00 - 01.00 

• Søndager og helligdager kl. 13.00 - 24.00 

Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er: 

• Søndag – torsdag og alle helligdager og off. høytidsdager fra kl. 13.00 - 24.00 

• Fredag – lørdag fra kl. 13.00 – 01.00 

 

Sluttet selskap: 

Skjenketiden for øl, vin og brennevin for deltakere i sluttede selskap er inntil kl. 02.00. 

 

Enkelt anledning: 

Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin for en enkelt anledning. En enkelt anledning kan vare inntil 3 dager. 

 

Uteservering: 

Uteservering for øl, vin og brennevin tillates hele året på et nærmere avgrenset 

område. Skjenking utendørs kan skje på hverdager fra kl. 11.00 til kl. 24.00. På 

søndager og helligdager kan skjenking finne sted fra kl. 13.00 til 24.00. 

Musikk eller underholdning må være av en slik karakter at det ikke er til vesentlig 

sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg i området hvor uteservering 

pågår. 

 

Del 2: Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av 

alkohollovens bestemmelser 

Reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven i Randaberg kommune følger de vedtatte 

nasjonale endringene i alkoholforskriften om prikktildelingssystem som trådte i kraft 1. 

januar 2016. Se kap. 10, § 10, i forskrift 8. juni 2005 nr. 538, om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v. 

 



Del 3: Delegering 
 

Med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av denne lov 

delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen: 

 

Ambulerende bevilling 

I medhold av alkoholloven § 4-5 delegeres myndigheten til å tildele ambulerende bevilling 

for lukkede selskap til skjenking av øl, vin og brennevin til rådmannen. 

 

Skjenking for en enkelt anledning 

I medhold av alkoholloven § 1-6 delegeres myndigheten til å tildele skjenkebevilling 

for øl, vin og brennevin for en enkelt anledning til rådmannen. En enkelt anledning kan 

vare inntil tre dager. 

 

Utvidet skjenketid og areal for en enkelt anledning 

I medhold av alkoholloven §§ 4-2 og 4-4 delegeres myndigheten til å avgjøre søknader om 

utvidet skjenketid og areal for en enkelt anledning til rådmannen. 

 

Skifte av styrer og stedfortreder 

I medhold av alkoholloven §1-7c delegeres myndigheten til å godkjenne skifte av styrer og 

stedfortreder til rådmannen. 

 

Tildeling av prikker samt inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å tildele opptil 11 prikker etter 

gjeldende retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens 

bestemmelser. Saker som gjelder inndragning av bevilling (over 12 prikker) skal 

behandles av formannskapet. 

 

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

I medhold av alkoholloven § 1-9; kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til 

skjenking og salg av alkoholholdig drikk, utenom Vinmonopolet og statlig bevilling etter § 

5-3 første ledd, tilligger kommunen, delegert til Rogaland brann og redning IKS. 

 

Servering av alkohol i forbindelse med tilstelning/representasjon i kommunal regi  

Ordfører og rådmann kan servere alkohol når dette synes hensiktsmessig i forbindelse 

med tilstelninger/representasjon, jfr Randaberg kommunes delegeringsreglement punkt 

4-5 og 6-20. 

 

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for ny fireårsperiode 

Randaberg kommune følger unntaksbestemmelsene i alkohollovens § 1-6 som medfører at 

gjeldende salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men videreføres for en ny periode 

på inntil fire år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

 

 


