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Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven §1-6
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Salg- og skjenkebevillinger gitt i forrige periode skal ikke opphøre, men gjelde videre for en ny
periode, jf. alkoholloven § 1-6:
Salgs- og skjenkebevillinger videreføres uten fornyet søknad for en ny periode på inntil 4
år fra 30.09.2020 med opphør senest 30.09.2024, under forutsetning av at alle andre
vilkår for bevillingen er oppfylt.
Innledning
Etter alkoholloven § 1-6 har det tidligere vært lovregulert at alle søknader om salg og
skjenkebevilling må fornyes innen 30. juni året etter valget. Fra 01.01.16 er det kommet en
lovendring som åpner for at kommunen kan fatte vedtak om at salgs- og skjenkebevillinger
likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Lovendringen medfører at
kommunen ikke trenger å hente inn nye komplette søknader fra alle salgs- og skjenkesteder i
kommunen, men kun benytte eksisterende opplysninger fra siste vedtak til å fatte de nye
vedtakene. Disse vedtakene blir lagt frem for komite levekår som har fått delegert myndighet til
å fatte vedtak i disse sakene. Denne prosessen ble benyttet ved fornyelse av skjenkebevillingene
i 2016.
Formålet med unntaksadgangen er at kommunen i stedet skal kunne bruke ressursene på en
annen og mer effektiv måte, der en fornyelse etter kommunens skjønn ikke er nødvendig for å
ivareta alkoholpolitiske hensyn. Kommunen kan nå isteden benytte resursene mer effektivt til å
drive med alkoholpolitisk arbeid i stedet for å bruke store ressurser på å hente inn ny søknad fra
alle serverings- og salgsstedene i Stjørdal kommune. For eksempel kan de benyttes i forhold til
ansvarlig vertskap/salg. Stjørdal kommunen har som vilkår om at alle skjenke- og salgssteder
skal delta i ansvarlig vertskap/salg. Dette er en arena der bransjen kan få tilført ny kunnskap,
samt komme med en tilbakemelding på de utfordringer som de opplever i hverdagen.

Stjørdal kommune har lagt frem et forslag til nye Retningslinjer for behandling av skjenke- og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune. Disse har ingen endringer som får betydning for de
bevillinger som allerede er innvilget.
Dette gjelder som vist til kun en fornyelse av eksisterende bevillinger. Endringer og nye
søknader vil bli behandlet individuelt og på vanlig måte i bevillingsperioden. Det vil også bety
hvis grunnlaget er til stede vil bevillingene kunne bli inndratt.

