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SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
Kommunestyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 - 2016 for Eidsvoll kommune 
30.04.13 i sak 31/13. Alkoholpolitisk handlingsplan skal gi retningslinjer for Eidsvoll kommunes 
alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 – 2020. Videre ble endringer i alkoholloven tatt til 
orientering i Hovedutvalg for helse og omsorg 16.02.16 sak 4/16 i påvente av beslutning om 
fremtidige bevillingsperioders varighet etter en gjennomgang av alkoholpolitikken ved 
behandling av Alkoholpolitisk handlingsplan. 
 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-6 bevillingsperioden, ble endret med 
virkning fra 01.01.16. Endringen i § 1-6 innebar at kommunale salgs- og skjenkebevillinger 
ikke behøver utløpe etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). 
Formålet med endringen var å skape et enklere og mer effektivt regelverk. For fireårsregelen 
er det lagt vekt på at kommunen fortsatt skal ha og bruke det alkoholpolitiske virkemiddelet 
som bevillingsinstituttet innebærer, samtidig som den reduserer den ressursmessige 
belastningen en fornyelsesprosess medfører for kommunen og næringen. 
 
2.  Vurdering 
 
Alkohollovgivningen er et viktig styringsinstrument for kommunene. Innenfor lovens rammer 
er kommunene tillagt et betydelig ansvar for den lokale alkoholpolitikken. Alle kommuner skal 
etter alkohollovens § 1-7 d ha en alkoholpolitisk handlingsplan. 
 
De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer vil bli behandlet i 
henhold til de alkoholpolitiske prinsipper som er fastsatt i planen. Handlingsplanen sier også 
noe om hvordan brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene skal håndteres. 
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Blant de ting som kommunen kan regulere er blant annet antall bevillinger, hvilke typer salgs- 
og skjenkevirksomheter som gis/ikke gis bevilling, salgs- og skjenketider og 
sanksjonsreglement for brudd på bestemmelser etter lov og forskrift. 
 
Alkoholloven er utformet slik at kommunene gis stor frihet til å organisere sin alkoholpolitikk. 
De viktigste endringene siden forrige behandling er bestemmelser om 
prikkbelastningssystemet ved brudd på bestemmelsene. I tillegg har det kommet krav om at 
det skal benyttes to kontrollører ved kontroll av skjenkesteder, og at kontrollører skal ha 
avlagt godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven. 
 
3.  Alternativer 
 
Alternativer vil vurderes etter diskusjon i fagutvalget. Innspill fra høringsuttalelser vil 
sammenfattes før behandling i kommunestyret. 
 
4.  Konklusjon 
 
Utkast til Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Eidsvoll kommune foreslår ingen reelle 
endringer i den politikk som har vært praktisert i foregående periode. Handlingsplanen har fått 
innarbeidet endringer i alkoholloven og dens forskrifter som bla. innføring av nasjonalt 
prikktildelingssystem som eget sanksjonsreglement. 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Utkast til alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 

2020 
 
 


