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VEDLEGG 1 

FOR 2009-03-04 nr 285: Forskrift om salgs- og skjenketider for 
alkohol, Ås kommune, Akershus 

 
DATO: FOR-2009-03-04-285  

KATEGORI: NB (Næringsbestemmelser)  

AVD/DIR: 
 

PUBLISERT: II 2009 hefte 2  

IKRAFTTREDELSE: 2009-03-12  

SIST-ENDRET: 
 

ENDRER: FOR-1996-07-03-757  

GJELDER FOR: Ås kommune, Akershus  

HJEMMEL: LOV-1989-06-02-27-§3-7 , LOV-1989-06-02-27-§4-4  

SYS-KODE: BG14s, BG29d, D02  

NÆRINGSKODE: 61119, 6141, 6227, 63  

KUNNGJORT: 12.03.2009      kl. 16.00  

RETTET: 
 

KORTTITTEL: Forskrift om skjenketider, Ås  

 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-

20090304-0285.html 

 

INNHOLD 

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus  

I  

    § 1. Salgstid  

    § 1-1. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol kan 

skje på følgende tidspunkt: ...  

    § 2. Skjenketider etter kommunal bevilling  

    § 2-1. Skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2 (inntil 22 volumprosent alkohol): ...  

    § 2-2. For sluttede selskap gjelder følgende skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2: ...  

    § 2-3. For utendørs skjenking av alkohol gruppe 1 og 2 gjelder følgende tider: ...  

    § 2-4. Hovedutvalg for helse og sosial kan fastsette reduserte skjenketider for alkohol for 

det enkelte skjenkested.  

II  

 

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus  

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 4. mars 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.  
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I  

§ 1. Salgstid  

§ 1-1. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol kan 

skje på følgende tidspunkt:  

a. Kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag.  

b. Kl. 08.00-18.00 på dager før søn- og helligdager.  

§ 2. Skjenketider etter kommunal bevilling  

§ 2-1. Skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2 (inntil 22 volumprosent alkohol):  

a. Søndag til torsdag fra kl. 06.00 til kl. 00.30 påfølgende døgn.  

b. Fredag og lørdag fra kl. 06.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.  

       Skjenketider for alkohol i gruppe 3 (over 22 volumprosent alkohol):  

c. Søndag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 00.30 påfølgende døgn.  

d. Fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.  

§ 2-2. For sluttede selskap gjelder følgende skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2:  

a. Søndag til torsdag kl. 06.00 til kl. 01.30 påfølgende døgn.  

b. Fredag og lørdag kl. 06.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.  

       For sluttede selskap gjelder følgende skjenketider for alkohol i gruppe 3:  

c. Søndag til torsdag fra kl. 06.00 til kl. 01.30 påfølgende døgn.  

d. Fredag og lørdag kl. 13.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.  

§ 2-3. For utendørs skjenking av alkohol gruppe 1 og 2 gjelder følgende tider:  

a. Mandag til torsdag: kl. 10.00-23.00.  

b. Fredag til lørdag: kl. 10.00-24.00.  

c. Søndag: kl. 12.00-23.00.  

       For utendørs skjenking av alkohol gruppe 3 gjelder følgende tider:  

d. Mandag til torsdag: kl. 13.00-23.00.  

e. Fredag til lørdag: kl. 13.00-24.00.  

f. Søndag: kl. 13.00-23.00.  

§ 2-4. Hovedutvalg for helse og sosial kan fastsette reduserte skjenketider for alkohol for det 

enkelte skjenkested. Skjenketiden for det enkelte skjenkested angis i bevillingsdokumentet.  

II  
       Forskriften trer i kraft snarest etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid 

oppheves forskrift 3. juli 1996 nr. 757 om skjenketider for øl, vin, brennevin samt 

lukningstider, Ås kommune, Akershus.  

 
 

Databasen sist oppdatert 25. apr 2012 
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VEDLEGG 2 

FOR 2009-03-04 nr 284: Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder, Ås kommune, Akershus 

 
DATO: FOR-2009-03-04-284  

KATEGORI: NB (Næringsbestemmelser)  

AVD/DIR: 
 

PUBLISERT: II 2009 hefte 2  

IKRAFTTREDELSE: 2009-03-12  

SIST-ENDRET: 
 

ENDRER: FOR-1996-07-03-757  

GJELDER FOR: Ås kommune, Akershus  

HJEMMEL: LOV-1997-06-13-55-§15  

SYS-KODE: BG14q  

NÆRINGSKODE: 63  

KUNNGJORT: 12.03.2009      kl. 16.00  

RETTET: 
 

KORTTITTEL: Forskrift om serveringstider, Ås  

 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-

20090304-0284.html 

 

INNHOLD 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ås kommune, Akershus  

    § 1. Serveringssteder skal som hovedregel holde lukket fra kl. 01.00-06.00 mandag til 

fredag, lørdag og søndag holdes serveringssteder ...  

    § 2. Bensinstasjoner kan holdes døgnåpne.  

    § 3. Forskriften gjelder alle serveringssteder som faller inn under serveringsloven. 

Rådmannen kan gjøre unntak for det enkelte ...  

 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ås kommune, Akershus  

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 4. mars 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.  

§ 1. Serveringssteder skal som hovedregel holde lukket fra kl. 01.00-06.00 mandag til fredag, 

lørdag og søndag holdes serveringssteder lukket fra kl. 02.30-06.00.  

§ 2. Bensinstasjoner kan holdes døgnåpne.  

§ 3. Forskriften gjelder alle serveringssteder som faller inn under serveringsloven. 

Rådmannen kan gjøre unntak for det enkelte serveringssted når særlige grunner foreligger.  

 
 

Databasen sist oppdatert 25. apr 2012 
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VEDLEGG 3 

FORSLAG AV 02.05.2012 

Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i 
Ås kommune i bevillingsperioden 2012-2016 

 
A. Bevillingsperiode 
 
1. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01.07.2012 og utløp 30.06.2016. 
2. Bevilling kan gis for hele bevillingsperioden 
 
B. Vedrørende skjenking av alkohol 
 
1. Ved skjenkebevillingssaker for alkohol, benyttes alkoholloven og 

alkoholforskriftens definisjoner av alkoholdig drikke. Alminnelig skjenke-
bevilling for alkohol kan gis for gruppe 1 (2,5 – 4,7 volumprosent alkohol), 
gruppe 2 (4,7- 22 %) og gruppe 3 (22 - 60 %).  
 

2. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- skjenkelokalets beliggenhet 
- skjenkestedets målgruppe   
- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, 
trafikale og   ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig 
skal kunne tillegges vekt. 
 

3. Utendørs serveringsareal 
Skjenkebevilling for gruppe 1 og gruppe 2 kan innvilges for hele året på 
definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3.  
 

4. Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til 
spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: 
- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent 

den vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert 
og tilfredsstillende middagstilbud 

- Det kreves bestilling/servering ved bordene 
 

Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke 
som  spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin. 

 
5. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til bevertningssteder i tilknytning til: 

- idrettslag, 
- i idrettshaller 
- helsestudio 
- aktivitets-/fritidssenter for barn og unge 
- gatekjøkken/storkiosker 
- det gis ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangementer. 

 
6. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder som retter seg spesielt 

mot barn og ungdom under 18 år og som har en enkel meny uten servering 
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ved bordene 
  

C. Vedrørende salg av øl og annen alkoholholdig drikk: 
 

1. Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes 
egnet til å ivareta en bevilling, kan salgsbevilling innvilges for alle typer 
alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 1 (2,5 % - 4,7 % alkohol). 

 
D. Vurdering av søkeren: 

 
1. Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan 

anses som egnet til å ha salgs eller skjenkebevilling. 
 
Det skal 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 driftskonsept uten godkjenning 
- klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet 
- brudd på reklamebestemmelser 
 

2. Vurderes søker til ikke å oppfylle vandelskravene i alkohollovens § 1-7b, 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 avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal 
bevilling ikke gis.  
 
Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.  

 
E. Endringer i bevillingsperioden 

 
1. Ønsker bevillingshaver å endre sin virksomhet etter at bevilling er gitt, må 

endringen godkjennes. Mindre vesentlige endringer av driftskonseptet kan 
godkjennes administrativt av rådmannen.   
Slike vedtak legges frem for formannskapet som referatsak. 

 
2. Skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i perioden kan 

godkjennes administrativt av rådmannen så fremt konseptet for skjenkestedet 
ikke endres. Slike vedtak legges frem for formannskapet som referatsak. 

 
 

F. Kunnskapstest 
 

Rådmannen er prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven. 
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VEDLEGG 4 

FORSALG AV 02.05.2012 

Retningslinjer for saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser ved salg av alkohol. 

 
Når det foreligger dokumentasjon i form av kontrollrapport eller melding fra politiet for 
brudd på regelverk for salg av alkoholholdige drikker, eller annet regelverk som har 
sammenheng med alkohollovens formål skal rådmannen komme med forslag til 
reaksjon.  
Saken avgjøres av hovedutvalg for helse- og sosial. 
 
Administrasjonen kan gi skriftlig advarsel når det er i henhold til retningslinjene.  Slike 
vedtak legges frem for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak. 
 
Fastsettelse av reaksjon 
Reaksjonen vil alltid måtte fastsettes individuelt og etter en konkret vurdering av det 
enkelte tilfellet. Ved overtredelser ligger det innenfor kommunens frie 
forvaltningsskjønn å avgjøre reaksjonsformen og inndragningstidens lengde.  
 
Reaksjonen må imidlertid ikke være uforholdsmessig i forhold til overtredelsens art 
og omfang. Blant annet blir følgende momenter vektlagt ved fastsettelse av reaksjon:  

 Type overtredelse  
 Overtredelsens grovhet  
 Antall overtredelser  
 Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene  
 Tidligere praktisering av bevillingen  
 Likebehandlingshensyn 
 

Varsling av bevillingshaver 
Ved avdekket brudd på alkohollovgivningen vil bevillingshaver bli tilskrevet. 
Bevillingshaver blir forelagt kopi av kontrollrapporten eller annet som skal danne 
grunnlaget for en reaksjon. I brevet blir bevillingshaver også varslet om at kommunen 
som bevillingsmyndighet vurderer å reagere på overtredelsen enten ved en skriftlig 
advarsel eller ved inndragning av bevillingen.  

Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi tilbakemelding. 
Fristen for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker.  

Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt blir saken vurdert. 
Vurderingen kan resultere i at bevillingshaver får en advarsel eller at bevillingen 
inndras. 

Følgende reaksjonsmåter benyttes ved: 
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Første gangs overtredelse: 
1. Ved første gangs overtredelse av lokal Forskrift om salgs- og skjenketider for 

alkohol gis en skriftlig advarsel. Er overtredelsen grov, inndras bevillingen fra  
1 – 7 dager. 

2. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriften § 3-1 salg til personer som 
er åpenbart påvirket av rusmidler, inndras bevillingen fra 1-7 dager. 

3. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriften § 3-2 de ansatte skal påse 
at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet, gis det en advarsel.  

4. Ved første gangs overtredelse av alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften  
§ 2-4 om salg til mindreårige, inndras bevillingen for 2 til 4 uker. 

5. Ved manglende samarbeid med kommunens salgs- og skjenkekontrollører gis 
skriftlig advarsel. 
 

Ved andre gangs overtredelse: 
1. Ved andre gangs overtredelse av lokal Forskrift om salgs- og skjenketider for 

alkohol, inndras bevillingen inntil 2 uker. 
2. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskriften § 3-1 salg til personer som 

er åpenbart er påvirket av rusmidler, inndras bevillingen fra 8-14 dager. 
3. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskriften § 3-2 de ansatte skal påse 

at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet, inndras bevillingen inntil 7 dager.  
4. Ved andre gangs overtredelse av alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften  

§ 2-4 om salg til mindreårige, inndras bevillingen for 4 uker. 
5. Ved manglende samarbeid med kommunens salgs- og skjkenkekontrollører i 

henhold til alk.loven §§1-7 og 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uker. 
 
Ved flere gangers overtredelse: 

1. Ved tredje gangs overtredelse av ovennevnte bestemmelser i alkoholloven, 
inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden 

 
Annet: 

1. Ved brudd på vandelskravet Alk.lov §1-7b vurderes inndragning av bevilling. 
2. Omsetningsdokumentasjon som ikke er attestert av regnskapsbyrå eller 

revisor eller innlevert til fastsatt dato, inndras bevillingen inntil dokumentasjon 
er gitt.  

3. Ved manglende dokumentasjon på internkontroll § 8 gis det først en advarsel, 
deretter inndras bevillingen til systemet er etablert.  
Det gis en frist på 14 dager til etablering av internkontroll. 

4. Ved brudd på reklameforbudet jf. alkoholloven § 9-2, gis en skriftlig advarsel. 
Ved gjentatte brudd, vurderes inndragning av bevillingen. 
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VEDLEGG 5 

FORSALG AV 02.05.2012 

Retningslinjer for saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser vedrørende skjenking av alkohol, 2012-2016. 

 
Når det foreligger dokumentasjon i from av kontrollrapport eller melding fra politiet for 
brudd på regelverk for salg eller skjenking av alkoholholdige drikker, eller annet 
regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål skal rådmannen komme 
med forslag til reaksjon.  
Saken avgjøres av hovedutvalg for helse- og sosial. 
 
Administrasjonen kan gi skriftlig advarsel når det er i henhold til retningslinjene.   
Slike vedtak legges frem for hovedutvalg for helse- og sosial som referatsak. 
 
Fastsettelse av reaksjon 
Reaksjonen vil alltid måtte fastsettes individuelt og etter en konkret vurdering av det 
enkelte tilfellet. Ved overtredelser ligger det innenfor kommunens frie 
forvaltningsskjønn å avgjøre reaksjonsformen og inndragningstidens lengde.  
 
Reaksjonen må imidlertid ikke være uforholdsmessig i forhold til overtredelsens art 
og omfang. Blant annet blir følgende momenter vektlagt ved fastsettelse av reaksjon:  

 Type overtredelse  
 Overtredelsens grovhet  
 Antall overtredelser  
 Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene  
 Tidligere praktisering av bevillingen  
 Likebehandlingshensyn 
 

Varsling av bevillingshaver 
Ved avdekket brudd på alkohollovgivningen vil bevillingshaver bli tilskrevet. 
Bevillingshaver blir forelagt kopi av kontrollrapporten eller annet som skal danne 
grunnlaget for en reaksjon. I brevet blir bevillingshaver også varslet om at kommunen 
som bevillingsmyndighet vurderer å reagere på overtredelsen enten ved en skriftlig 
advarsel eller ved inndragning av bevillingen.  

Bevillingshaver får anledning til å uttale seg om saken og gi tilbakemelding. Fristen 
for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker.  

Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt, blir saken vurdert. 
Vurderingen kan resultere i at bevillingshaver gis en advarsel eller at bevillingen 
inndras. 

Følgende reaksjonsmåter benyttes ved: 
 
Første gangs overtredelse: 

1. Ved første gangs overtredelse av lokal forskrift “Forskrift om salgs- og 
skjenketider for alkohol”, gis en skriftlig advarsel. Er overtredelsen grov 
inndras bevillingen fra 1 – 7 dager. 
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2. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriften § 4-1 personer som er 
åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Er 
overtredelsen grov inndras bevillingen fra 1-7 dager. 

3. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriften § 4-2 det må ikke skjenkes 
drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik 
måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen 
fra 1-7 dager  

4. Ved første gangs overtredelse av alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften  
§ 4-3 om skjenking til mindreårige, inndras bevillingen for 2 til 4 uker. 

5. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriftens § 4-4 Det må påses at 
gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig 
drikk når de forlater skjenkestedet, gis det en advarsel. 

6. Ved overtredelse av alkoholforskriftens § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i 
mengder à 2-4 cl, med unntak av cocktails, gis en skriftlig advarsel. 

7. Ved første gangs overtredelse av alkoholforskriftens § 4-6 om skjenkestedets 
plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker, gis en skriftlig advarsel.  

8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til 
alk.loven §§1-7 og 1-9 tredje ledd gis en skriftlig advarsel. 
 

Ved andre gangs overtredelse: 
1. Ved andre gangs overtredelse av lokal forskrift “Forskrift om salgs- og 

skjenketider for alkohol” gis en skriftlig advarsel. Hvis overtredelsen vurderes 
til grov inndras i stedet bevillingen inntil 3 uker. 

2. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskrift § 4-1 personer som er 
åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet, gis en 
skriftlig advarsel. Hvis overtredelsen vurderes til grov inndras i stedet 
bevillingen fra 8-14 dager. 

3. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskrift § 4-2 det må ikke skjenkes 
drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik 
måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen 
fra 8-14 dager  

4. Ved andre gangs overtredelse av alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften  
§ 4-3 om skjenking til mindreårige, inndras bevillingen fra 1 til 3 måneder. 

5. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskriftens § 4-4 Det må påses at 
gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig 
drikk når de forlater skjenkestedet, inndras bevillingen inntil 7 dager. 

6. Ved overtredelse av alkoholforskriften § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i 
mengder à 2-4 cl, med unntak av cocktails, gis en skriftlig advarsel. 

7. Ved andre gangs overtredelse av alkoholforskriftens § 4-6 om skjenkestedets 
plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker, gis en skriftlig advarsel.  

8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til 
alk.loven §§1-7 og 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uker. 

 
Ved flere gangers overtredelse: 

1. Ved tredje gangs overtredelse av lokal forskrift “Forskrift om salgs- og 
skjenketider for alkohol”, inndras bevillingen inntil 3 uker. 

2. Ved tredje gangs overtredelse av alkoholforskriften § 4-1 Personer som er 
åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet, inndras 
bevillingen for resten av bevillingsperioden. 
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3. Ved tredje gangs overtredelse av alkoholforskriften § 4-2 det må ikke skjenkes 
drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik 
måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, inndras bevillingen 
for resten av bevillingsperioden. 

4. Ved tredje gangs overtredelse av alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften  
§ 4-3 om skjenking til mindreårige, inndras bevillingen for resten av 
bevillingsperioden. 

5. Ved flere gangers overtredelse av alkoholforskriftens § 4-4 Det må påses at  
gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig 
drikk når de forlater skjenkestedet, inndras bevillingen inntil 7 dager. 

6. Ved overtredelse av alkoholforskriften § 4-5 brennevin kan bare skjenkes i  
mengder à 2-4 cl, med unntak av cocktails, gis en skriftlig advarsel. 

7. Ved flere gangers overtredelse av alkoholforskriftens § 4-6 om skjenkestedets 
plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker, gis en skriftlig advarsel.  

8. Ved manglende samarbeid med kommunens skjenkekontrollører i henhold til 
alk.loven §§1-7 og 1-9 tredje ledd, inndras bevillingen inntil 2 uker. 

 
Annet: 

1. Ved brudd på vandelskravet, alkoholloven § 1-7b, vurderes inndragning av 
bevilling. 

2. Omsetningsdokumentasjon som ikke er attestert av regnskapsbyrå eller 
revisor eller innlevert til fastsatt dato, inndras bevillingen inntil dokumentasjon 
er gitt.  

3. Ved manglende innbetaling av skjenkebevillingsgebyr inndras bevillingen inntil 
gebyret er betalt. 

4. Det er hjemmel for å inndra bevillingen dersom det ved skjenkestedet skjer 
gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 349a. 

5. Ved manglende dokumentasjon på internkontroll jf. alkoholforskriften § 8, gis 
det først en advarsel, deretter inndras bevillingen til systemet er etablert.  
Det gis en frist på 14 dager til etablering av internkontroll. 

6. Ved brudd på reklameforbudet jf. alkoholloven § 9-2, gis en skriftlig advarsel. 
Ved gjentatte brudd, vurderes inndragning av bevillingen. 

 

 
 


