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1. Overordnede mål for Lillehammer kommunes alkoholpolitikk 

1.1. Formål 

Lillehammer kommunes alkoholpolitikk skal bidra til: 
 

• At Lillehammer skal være en trygg by. 
 

 

• Å forebygge de alvorlige skadevirkningene som alkohol kan påføre 
individ og samfunn, både helsemessig, sosialt og økonomisk. 

 
 

• Å sikre alkoholfrie soner rundt barn og andre sårbare grupper. 
 

•  At kommunens salgs- og skjenkepolitikk skal være tydelig og utøvelsen skal 
bygges på god dialog mellom kommune, politi og bevillingshavere. 

 
 

• At næringen får forutsigbare og gode rammevilkår for å kunne drive 
sin virksomhet. 

 

• Å sikre lag, foreninger og arrangementer for barn og unge under 18 
år er alkoholfrie og uten alkoholpress.  

1.2. Definisjoner 
 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: 
 

Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 
 
 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: 
 

Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
 
 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: 
 

Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
 

Salg, jf. alkoholloven § 1-4: 
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for 
drikking utenfor salgsstedet. 
 

Skjenking, jf. alkoholloven § 1-4: 
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. 

 

 
 

En enkelt anledning, jf. alkoholloven § 1-6: 
 

Enkeltarrangementer må være knyttet til en bestemt begivenhet, som f. eks. 
konserter, festivaler, utstillingsåpninger, idretts- og kulturarrangementer. Det kreves 
særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. 

 
 

Hva som er en enkelt anledning må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det sentrale vil 
være om arrangementet fremstår som et klart avgrenset arrangement, og som er 
åpent for allmennheten eller en ubestemt krets av personer. Momenter i en slik 
vurdering vil være tema, tidsramme mv. Det må klart framgå når begivenheten 
begynner og når den opphører. 
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Ambulerende skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 4-5: 
Ambulerende skjenkebevilling kan gis for arrangementer på steder som godkjennes 
for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. 
 

Sluttet selskap, jf. alkoholloven § 4-5: 
 

Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet 
en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på 
skjenkestedet., f. eks. til bryllup, konfirmasjon, jubileum og liknende. Kretsen av 
personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en tilknytning til 
den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen 
begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter, eller at antall gjester er 
begrenset. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet 
selskap. 

1.3. Myndighet 

1.3.1. Kommunestyret  

Kommunestyret behandler alkoholpolitisk handlingsplan, herunder retningslinjer for 

salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden. 
 

1.3.2. Formannskapet  

Formannskapet behandler alkoholloven § 1-7, tildeling av bevilling i prinsipielle saker. 

Formannskapet er klageorgan ift. kommunedirektørens delegerte vedtak etter 
alkoholloven. 

1.3.3. Kommunedirektøren  

Kommunedirektøren er delegert all myndighet som kan delegeres etter alkoholloven 

med forskrifter, som ikke skal behandles av kommunestyret eller formannskapet. 

Dette gjelder blant annet: 

• Alkoholloven § 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 – om inndragning av salgs- 
og skjenkebevillinger. 

• Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for 

en bestemt del av året, jfr. alkoholloven § 1-6. 

• Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår.  

• Fastsettelse av bevillingsgebyr. 

• Godkjenning av styrer og stedfortreder. 

• Tildeling av ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5. 

• Tildeling av salgs- og skjenkebevilling for en enkelt anledning etter 

alkoholloven § 1-6 for en periode på inntil 7 dager, som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

• Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 

fjerde ledd. 



6 
 

1.4. Bevillingsperioden for Lillehammer kommune 
 

Bevillingsperioden for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal være fire år, 
gjeldende fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024, jf. alkoholloven 
§ 1-6. 
 

Det kan fastsettes retningslinjer for hvilke bevillinger som det må søkes om fornyelse 
av, og hvilke bevillinger som skal gjelde videre for en ny periode, jf. alkoholloven § 1-
6, tredje ledd. 
 

 

 

 

1.5 Handlingsplanens forhold til lovgivningen  

Lillehammer kommunes alkoholpolitiske handlingsplan gjelder som en presisering og 

en videre regulering av den alkohollovgivningen som gjelder for Norge, herunder 

blant annet alkoholloven og alkoholforskriften. 

2. Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger 

2.1. Generelle bestemmelser 

2.1.1. Krav til styrer og stedfortreder 

• Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

• Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

2.1.2. Krav til internkontroll 

Hvert salgssted og skjenkested skal ha et internkontrollsystem som er tilpasset 
stedets driftskonsept. Bevillingsmyndigheten skal kontrollere at det enkelte salgssted 
og skjenkested har et tilfredsstillende internkontrollsystem. 
 
 

Før søknaden behandles, skal det foreligge internkontroll ihht. alkoholforskriften 
kapittel 8, som minimum skal inneholde: 
 
 

• En oversikt over hvem som innehar funksjon som styrer og stedfortreder for 

salgs- eller skjenkebevillingen, samt kontaktinformasjon for disse. 

• En oversikt over aktuelle bestemmelser i alkoholloven og alkoholforskriften. 

• Risikokartlegging ift. stedets driftskonsept og utforming, samt en beskrivelse 

av forebyggende tiltak. 

• Rutiner for innkjøp og lagring av alkoholholdig drikk.  

• Rutiner for opplæring av ansatte. 

• Rutiner for avvikshåndtering. 

• Kopi av dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og 

stedfortreder. 
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• For skjenkesteder: Rutiner for skjenking av alkoholholdig drikk og rutiner for 

opplæring av vaktpersonell. 

• For skjenkesteder: Dokumentasjon på bestått e-læringskurs «Ansvarlig 

Vertskap» for styrer og stedfortreder for skjenkebevilling. 

 
 

Etter oppstart av drift skal internkontroll videre inneholde: 
 

• Kopi av bevillingsvedtaket. 

• Dokumentasjon på opplæring av styrer, stedfortreder, øvrige ansatte ihht. 

alkohollovens bestemmelser. 

• Dokumentasjon på eventuelle avvik, retting av avvik, samt forebyggende 

arbeid.  

2.1.3. Gebyr 

Bevillingsgebyr fastsettes ihht. alkoholloven kapittel 7 og alkoholforskriften kapittel 6. 

2.2. Fast salgsbevilling 

2.2.1. Krav til informasjon 

Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrenser, legitimasjonsplikt og 
salgstider, samt en plassering der alkoholfri og alkoholholdig drikk ikke kan 
forveksles. 

2.2.2. Matvareforretninger 

Matvareforretninger som har et assortert vareutvalg (1000 vareartikler) som tilsvarer 
en dagligvareforretning kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.   

2.2.3. Bryggerier og mikrobryggerier  

Bryggerier og mikrobryggerier kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 fra egen produksjon. 

Bryggerier og mikrobryggerier må ha tilvirkningsbevilling for å innvilges 

salgsbevilling, jfr. alkoholloven § 6-1. 

Salgsbevilling og skjenkebevilling kan ikke utøves i samme lokale. Dette 

innebærer at salgssteder skal være fysisk adskilt fra skjenkesteder. 

2.2.4. AS Vinmonopolet 

Vinmonopolutsalg kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.  

Vinmonopolutsalg skal kun etableres i indre sentrumssone. 

For AS Vinmonopolet gjelder spesielle regler, jfr. alkoholloven §§ 1-7b, 1-7c, 1-9, 

samt kapittel 3 og kapittel 7. 
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2.2.5. Nettsalg 

For salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 som skjer ved bestilling på nett, gjelder 

følgende særlige bestemmelser: 

a) Krav om legitimasjonskontroll ved bestilling av alkoholholdig drikke: 

Bevillingshaver skal ha et system for å kontrollere at den som bestiller alkohol 

oppfyller alderskravene etter alkoholloven. 

b) Krav til legitimasjonskontroll før utlevering av alkoholholdig drikke: Ved 

utlevering av alkoholholdig drikk skal bevillingshaver kontrollere at den som 

mottar den alkoholholdige drikken oppfyller alderskravene etter alkoholloven.  

c) Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor salgstiden som gjelder i 
kommunen i kapittel 2.2.6. Dette gjelder uavhengig når den alkoholholdige 
drikken er bestilt og betalt, jf. alkoholloven § 3-7. 

 
Bestemmelsene gjelder uavhengig av bestillingsmåte og utleveringssted, så lenge 

bestilling og utlevering skjer på ulike tidspunkter.  

2.2.6. Salgstid 
 

Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 vurderes for hvert enkelt salgssted. 
 

Salgstid kan innvilges innenfor følgende rammer: 
 

• Hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 

• Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, 

mellom kl. 08.00 og kl. 18.00. 

• Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai. 

2.3. Fast skjenkebevilling 

2.3.1. Vilkår for innvilgelse av kommunal skjenkebevilling 

Lillehammer kommune kan innvilge skjenkebevilling for hvert enkelt skjenkested ut 
fra en helhetsvurdering av driftskonsept, beliggenhet, skjenkestedets størrelse og 
innredning, målgruppe, samt uttalelser fra andre offentlige myndigheter. Det kan 
videre legges vekt på om bevillingssøker eller andre personer med vesentlig 
innflytelse på virksomheten er egnet til å ha bevilling, jf. alkoholloven § 1-7a flg. 
 
Det settes som vilkår for fast skjenkebevilling at det tilrettelegges for tilgjengelighet 
for folk med bevegelseshemninger. Om ikke dette vilkåret kan oppfylles som følge av 
bygningsmassenes karakter eller vernestatus, kan det etter søknad gis dispensasjon 
fra dette kravet. 
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Lillehammer kommune kan innvilge skjenkebevilling for følgende grupper: 
 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1  

• Alkoholholdig drikk gruppe 2  

• Alkoholholdig drikk gruppe 3 

 
Det kan innvilges skjenkebevilling for kun alkoholholdig drikk gruppe 1, for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, eller for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 
 
Det kan innvilges følgende typer skjenkebevilling: 

• alminnelig skjenkebevilling etter alkoholloven § 1-6,  

• skjenkebevilling til sluttet selskap (ambulerende skjenkebevilling) etter 
alkoholloven § 4-5, eller 

• skjenkebevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning ihht. 
alkoholloven § 1-6. 

2.3.2. Driftskonsept 

Steder med følgende driftskonsepter kan innvilges fast skjenkebevilling: 

• Hoteller, moteller, pensjonater, gardsturisme, spiserestauranter og 

selskapslokaler. 

• Kafeer, kafeteriaer, kroer og pizzeriaer.  

• Nattklubber, puber og diskoteker. 

• For virksomheter som ikke har servering og/eller skjenking som sitt primære 

formål, kan det innvilges skjenkebevilling for alle eller deler av virksomhetens 

lokaler dersom  

o skjenkeområdet er tydelig og fysisk avgrenset, 

o virksomheten ikke selger drivstoff eller tilbyr fylling eller lading av bil, 

o lokalet ikke er et naturlig samlings- eller oppholdssted for barn eller 

andre sårbare grupper, slik som skole, fritidssted, kino og bibliotek, og 

o det er forsvarlig og ønskelig etter en helhetsvurdering etter punkt 2.3.1. 

o Skjenkebevillingen gjelder kun for virksomheten sin alminnelige 

åpningstid mens virksomheten driver sin vanlige drift. 

2.3.3. Vilkår knyttet til driftskonsept 

Stedets driftskonsept skal fremgå av bevillingsvedtaket. 

Bevilling gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jfr. alkoholloven 

§ 4-2. Ved vesentlige endringer i driftskonsept, kreves ny søknad om 

skjenkebevilling. Endring av lokaler kan videre medføre krav om ny søknad. 

For barer, puber, nattklubber og diskoteker som skal servere alkoholholdig drikk 

gruppe 3, kreves det at stedet har aldersgrense 20 år.  
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For barer, puber, nattklubber og diskoteker som skal servere alkoholholdig drikk 

gruppe 3, skal det stilles krav om ordensvakt/dørvakt, samt at det kun benyttes 

ordensvakter som er godkjent av politiet. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet 

om ordensvakt/dørvakt hvis stedet ikke ligger i Lillehammer sentrum eller har 

åpningstider som ikke berøres av nattelivet. Lillehammer kommune kan også gjøre 

unntak fra plikten til å ha vakthold dersom kommunen finner dette hensiktsmessig. 

For hoteller kan det innvilges alminnelig skjenkebevilling fra kjøleskap på hotellrom 

under forutsetning av at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for 

mindreårige, jfr. forskriften § 4-8. 

2.3.4. Vilkår om kurs i «Ansvarlig Vertskap» 
 

Lillehammer kommune setter som vilkår at styrer og stedfortreder for faste 

skjenkebevillinger har bestått e-læringskurset «Ansvarlig Vertskap» i regi av KoRus 

Øst. Dokumentasjon på bestått kurs må sendes til Lillehammer kommune før 

innvilgelse av skjenkebevillingen. 

2.3.5. Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Lillehammer kommune har et absolutt vilkår om at skjenkesteder i kommunen gir sine 

ansatte allmenngjort minstelønn. Ved søknad om skjenkebevilling, må 

bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos bevillingshaver minimum skal motta 

allmenngjort minstelønn, og at arbeidsmiljøloven og annet regelverk overholdes.  

Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen 

inndra skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet.  

2.3.6. Vilkår ved tildeling av skjenkebevilling for uteservering 

Utendørs skjenking av alkohol bør tillates der det skjer i naturlig tilknytning til et fast 

skjenkested. Det skal foretas en helhetlig vurdering, der trafikk- og ordensmessige 

hensyn vurderes i forhold til næringsmessige hensyn. 

Uteareal skal være tydelig og fysisk avgrenset. 

Det kan innvilges alminnelig skjenkebevilling utendørs for 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1  

• Alkoholholdig drikk gruppe 2 

• Alkoholholdig drikk gruppe 3 
 
Utforming av uteservering i Gågata og nærliggende områder skal skje etter gjeldende 

retningslinjer for Gågata, samt etter eventuell avtale med Lillehammer Sentrum Drift. 

Utforming og plassering av uteservering skal for øvrig skje etter estetiske og trafikale 

hensyn. 
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2.3.7. Andre vilkår ved tildeling av skjenkebevilling 
 

Det gis ikke skjenkebevilling til steder som vanligvis har ungdomsarrangementer. 

Det skal tas ordensmessige og trafikale hensyn ved tildeling av skjenkebevillinger. 

Det skal legges vekt på hensyn som kan vanskeliggjøre effektiv kontroll, både for 

bevillingshaver og bevillingsmyndigheten, herunder skjenkestedets størrelse, 

utforming og innredning. 

Det kan settes vilkår om bruk av godkjente ordensvakter etter anbefaling fra politiet. 

Det kan settes vilkår om at skjenkestedet er godkjent av andre offentlige 

myndigheter. 

2.3.8. Skjenketid for de ulike alkoholgrupper 
 

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested, ut fra en 
helhetsvurdering av driftskonsept og innkomne uttalelser: 
 
 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.  

• Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.  
• Alkoholholdig drikk gruppe 3 – mellom kl. 13.00 og kl. 02.00. 
 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 
skjenketidens utløp. 

2.3.9. Skjenketid for utendørs servering 
 

Skjenketid for utendørs servering følger i utgangspunktet skjenketiden inne, men 
vurderes for hvert enkelt skjenkested ut fra beliggenhet og etter innkomne uttalelser, 
bl.a. fra politiet. 
 

2.3.10. Skjenketid for overnattingssteder 

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til 

overnattingsgjester. Dette kan skje utenfor overnattingsstedets definerte 

skjenkearealer, for eksempel på rommene eller i resepsjonen. Det må påses at 

alkoholholdig drikk ikke nytes av personer som ikke oppfyller alderskravene ihht. 

alkoholloven § 1-5. 

3. Salgs- og skjenkebevilling for en bestemt anledning 

3.1. Generelle bestemmelser 

3.1.1. Søknadsfrist 

Søknad skal være levert senest 14 dager før arrangementet skal gjennomføres. 

3.1.2. Gebyr 

Bevillingsgebyr fastsettes ihht. alkoholloven kapittel 7 og alkoholforskriften kapittel 6. 
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3.2. Salgsbevilling for en enkelt anledning 

Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for 

enkeltarrangementer som ikke omfattes av en fast bevilling, og som strekker seg 

over perioder på inntil 7 sammenhengende dager, etter en helhetsvurdering av 

arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt på forhånd fastsatt 

program. 

Ved større arrangementer skal uttalelser innhentes fra politi og brannvesen. 

3.2.1. Vilkår for innvilgelse 

Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til 

på forhånd definert begivenhet. 

Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med 

utøvelsen av bevillingen. 

Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og 

brannvesen. 

Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes 

godkjente ordensvakter. 

Det må påses at alkoholholdig drikk ikke nytes på stedet. 

Internkontroll ihht. alkoholloven, jfr. alkoholforskriften kapittel 8, herunder:  

• Redegjørelse ift. opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper, øvrige 

ansatte, samt eventuelt frivillig personell, ihht. alkohollovens bestemmelser. 

• Redegjørelse av vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. ro, orden, 

trafikk og brann. 

3.2.2. Krav til styrer og stedfortreder 

Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

For enkeltanledninger med varighet ut over 1 dag (to eller flere sammenhengende 

dager), skal styrer for bevillingen ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

Ut fra arrangementets art eller målgruppe, kan bevillingsmyndigheten stille krav om 

bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for arrangementer 

som ikke har varighet ut over 1 dag. 

3.2.3. Salgstid 

Salgstid vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, 

målgruppe, samt på forhånd fastsatt program. 

Det kan innvilges følgende salgstider for hvert enkelt arrangement, ut fra en 

helhetsvurdering: 
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• Hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 

• Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, 

mellom kl. 08.00 og kl 18.00. 

• Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai. 

3.3. Skjenkebevilling for en enkelt anledning 

Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for 

enkeltarrangementer som ikke omfattes av en fast bevilling, og som strekker seg 

over perioder på inntil 7 sammenhengende dager, etter en helthetsvurdering av 

arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt på forhånd fastsatt 

program. 

Ved større arrangementer skal uttalelser innhentes fra politi og brannvesen. 

3.3.1. Vilkår for innvilgelse 

Skjenking av alkoholholdig drikk skal kunne knyttes direkte opp til på forhånd definert 

begivenhet. 

Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med 

utøvelsen av bevillingen. 

Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og 

brannvesen. 

Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt om at det skal benyttes 

godkjente ordensvakter. 

Internkontroll ihht. alkoholloven, jfr. alkoholforskriften kapittel 8, herunder: 

• Redegjørelse ift. opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper og øvrig 

personell, ihht. alkohollovens bestemmelser. 

• Redegjørelse av vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. ro, orden, 

trafikk og brann. 

3.3.2. Krav til styrer og stedfortreder 

Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

For enkeltanledninger med varighet ut over 1 dag (to eller flere sammenhengende 

dager), skal styrer for bevillingen ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

Ut fra arrangementets art eller målgruppe, kan bevillingsmyndigheten stille krav om 

bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for arrangementer 

som ikke har varighet ut over 1 dag. 
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3.3.3. Skjenketid 

Skjenketid vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, 

målgruppe, samt på forhånd fastsatt program. 

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement, ut fra en 

helhetsvurdering: 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.  

• Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00. 

3.4. Ambulerende skjenkebevilling 

Ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges til 

sluttede selskaper ved leilighetsvis bruk på steder som ikke har fast skjenkebevilling, 

eller som kun har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. 

Det kreves ikke internkontroll ihht. alkoholforskriften kapittel 8. 

3.4.1. Vilkår for innvilgelse 

Skjenking av alkoholholdig drikk skal kunne knyttes direkte opp til på forhånd definert 

begivenhet. 

Arrangementet er kun for et «sluttet selskap», jf. alkoholpolitisk handlingsplan punkt 

1.2. 

Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med 

utøvelsen av bevillingen. 

3.4.2. Krav til styrer og stedfortreder 

Det skal utpekes styrer for skjenkebevillingen.  

Det kan kreves at det utpekes stedfortreder for skjenkebevillingen etter en 

helthetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt på 

forhånd fastsatt program. 

Det er ikke krav om at styrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve i 

alkoholloven. 

3.4.3. Skjenketid 

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement, ut fra en 

helhetsvurdering: 

• Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.  

• Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.  

• Alkoholholdig drikk gruppe 3 – mellom kl. 13.00 og kl. 02.00. 
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3.5. Skjenkebevilling i tilknytning til idrettsanlegg 

De alminnelige bestemmelsene i kapitlene 2.3., 3.3. og 3.4. gjelder med de 

særreguleringer som fremgår av dette kapitlet. 

Det kan innvilges følgende skjenkebevillinger i tilknytning til innendørs og utendørs 

idrettsanlegg: 

• Fast skjenkebevilling for bestemte enkeltanledninger og sluttede selskaper for 

alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

• Skjenkebevilling for en enkelt anledning eller en enkelt bestemt anledning for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. 

• Ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

Det kan kun innvilges skjenkebevilling i tilknytning til innendørs og utendørs 

idrettsanlegg når det ikke foregår et idrettsarrangement dersom: 

• det ikke er arrangement for ungdom under 18 år, og  

• det er forsvarlig etter en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, 

uttalelser, målgruppe og på forhånd fastsatt program. 

Det skal som hovedregel ikke gis skjenkebevilling i tilknytning til innendørs og 

utendørs idrettsanlegg i forbindelse med idrettsarrangementer. For serveringssteder 

lokalisert inne i et idrettsanlegg, er det ikke tillatt å skjenke alkohol fra tre timer før-, 

under-, og frem til en time etter idrettsarrangement. Det kan gjøres unntak fra 

skjenkeforbudet og tidsbegrensningen i forbindelse med større nasjonale og 

internasjonale arrangementer. 

De alminnelige skjenketidspunktene for en enkelt anledning i kapittel 3.3. og for 

ambulerende skjenkebevilling i kapittel 3.4. kan innskrenkes dersom dette er 

hensiktsmessig etter en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, 

uttalelser fra politi, målgruppe, samt på forhånd fastsatt program. 

Skjenkeområdene må være tydelig og fysisk avgrenset. 

Det kan stilles krav om vakthold, herunder krav til antall vakter og bruk av godkjente 

ordensvakter. 

3.6. Skjenkebevilling i flerbruksanlegg 
 

Der et idrettsanlegg fungerer som flerbruksanlegg, herunder Birkebeineren 

skistadion, kan det ut fra en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, 

uttalelser, målgruppe, samt på forhånd fastsatt program gis skjenkebevilling for en 

enkelt anledning under følgende vilkår: 

• Det kan kun innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. 

• Skjenketid vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, 

målgruppe, samt på forhånd fastsatt program. 
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• Skjenking av alkoholholdig drikk skal kunne knyttes direkte opp til på forhånd 

definert arrangement. 

• Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

• Det forutsettes at styrer og stedfortreder kan dokumentere bestått 

kunnskapsprøve i alkoholloven. 

• Redegjørelse ift. målgruppe for arrangementet skal vedlegges søknaden. 

• Kartskisse, samt redegjørelse ift. avgrensning av skjenkeområder skal 

vedlegges søknaden. 

• Det kan stilles krav til vakthold. Videre kan stilles krav til antall vakter og bruk 

av godkjente ordensvakter. 

• Det forutsettes tydelig fysisk avgrensning av skjenkearealet, ved for eksempel 

tilfredsstillende inngjerding, lavvo eller telt. 

• Det forutsettes godkjenning av andre offentlige myndigheter, samt eventuelle 

andre nødvendige godkjenninger. 

• Det stilles krav til internkontroll ihht. alkoholloven tilpasset arrangementets art 

og omfang. For større arrangementer kreves følgende: 

o Oversikt over hvilke personer som er styrer og stedfortreder, samt 

kontaktinformasjon for disse. 

o Oversikt over aktuelle bestemmelser i alkohollov med forskrift. 

o Rutiner for avvikshåndtering, jfr. aktuelle bestemmelser i alkohollov 

med forskrift. 

o Rutiner for opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper og øvrig 

personell, ihht. alkohollovens bestemmelser. 

o Redegjørelse ift. vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. bl.a. ro, 

orden, trafikk og brann. 

4. Kontroll av salgs- og skjenkesteder 

Lillehammer kommune har innleid et kontrollørfirma for å kontrollere at utøvelsen av 

salgs- og skjenkebevillinger skjer i samsvar med regelverket. Ved brudd på 

lovgivningen, vurderes om det er grunnlag for prikktildeling etter alkoholforskriften 

kapittel 10.  

Det kan leses mer om kontroll av salgs- og skjenkesteder i alkoholloven § 1-9 og 

alkoholforskriften kapittel 9. Bestemmelser om prikktildeling står i alkoholforskriften 

kapittel 10.  
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5. Kunnskapsprøve 
 

Før styrer og stedfortreder for salgs- eller skjenkebevillinger kan godkjennes av 

bevillingsmyndigheten, må det foreligge dokumentasjon på at disse har bestått 

kunnskapsprøve i alkoholloven, jfr. alkoholloven § 1-7c. 
 

Prøvetakere må opplyse om de skal avlegge kunnskapsprøve for salg eller skjenking. 

• Kunnskapsprøver for salg og skjenking avholdes elektronisk ved Lillehammer 

kommunes servicetorg, etter avtale. 
 

• Prøver avholdes så snart som mulig, og senest innen to uker etter at det er 

mottatt melding om at prøve ønskes avlagt. 
 

• Fremmedspråklige kan få forlenget prøvetiden med 30 minutter og benytte 

ordbok. Bruk av tolk tillates ikke. 
 

• Fremmedspråklige, samt prøvetakere med dokumenterte lese- og 

skrivevansker kan etter søknad få anledning til å avlegge muntlig prøve. 
 

• Før prøven avlegges, må prøvetakere fremvise legitimasjon og dokumentere 

at prøvegebyr er innbetalt. 
 

• Kommunens servicetorg utsteder dokumentasjon ved bestått prøve. Denne 

sendes prøvetakere innen to uker etter at prøve er bestått. 
 

• Gebyr for prøvetaking er ihht. enhver tids gjeldende satser per avlagte prøve. 


