Bevillingspolitiske retningslinjer for Bærum kommune for perioden 2020–2024
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Bevillingsperioden – alkohollovens § 1-6.

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis for inntil 4 år av gangen, og med opphør senest
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Ny bevillingsperiode løper fra
1.10.2020 til 30.9.2024.
2.

Søknadsbehandling

2.1
Skjenkelokalets beliggenhet og størrelse, samt målgruppen for virksomheten skal
tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og hensynet til
lokalmiljøet skal trekkes inn i vurderingen.
2.2
"Boligstrøk" vil i denne sammenheng si at det befinner seg boliger i en avstand på 80100 meter. Individuelle forhold vedrørende beliggenheten kan legges til grunn i særskilte
saker.
2.3
Det skal som hovedregel innhentes uttalelse fra kemner og skatteetat. Det kan
innhentes uttalelser fra instanser som vil bli vesentlig berørt av at det gis salgs- eller
skjenkebevilling (f. eks gårdeier, skoler, ungdomsklubber, senterledelse osv.).
2.4
Det gis ikke fast skjenkebevilling til lokaler/arrangementer som hovedsakelig er
beregnet for barn og unge.
2.5
Søknad om skjenkebevilling ved idrettsanlegg eller idrettsarrangementer skal
fremlegges for politisk behandling.
2.6
Skjenkebevilling for enkelt anledning på utendørs offentlig sted kan gis ved særskilte
tilfelle.
2.7
Skjenkebevilling for enkelt anledning på arrangementer i regi av seniorsentrene,
frivillige organisasjoner og små lokale kulturarrangementer (under 600 personer) følger
gebyrsatsen til ambulerende bevilling. Større kulturarrangementer (over 600 personer)
betaler ordinært gebyr.
Øvrige arrangementer opp til 50 personer betaler 25 % av ordinært bevillingsgebyr.
Øvrige arrangementer 51-599 personer betaler 50 % av ordinært bevillingsgebyr.
Øvrige arrangementer fra 600 personer betaler 100 % av ordinært bevillingsgebyr.
2.8
Med begrepet "lokale kulturarrangementer" menes i denne sammenheng
tilstelninger som arrangeres i Bærum kommune med kulturelt hovedfokus. Billedlig kunst,
dans, musikk og litteratur er eksempler på uttrykksformer som vil falle innenfor
kulturbegrepet. Både klassiske og moderne uttrykksformer omfattes
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2.9
Det gis ikke skjenkebevilling til detaljhandelen, i disse butikkenes ordinære
åpningstid.
2.10 Det gis ikke skjenkebevilling eller utvidet areal på offentlige steder på 17. mai før kl.
16:00.
2.11 Kommunen har som vilkår for å få salgs- og skjenkebevilling at alle bevillinghavere må
innlevere revisorbekreftelse sammen med den årlige omsetningsoppgaven.
2.12 Bruk av overgangsregel ved eierskifte, jf. alkoholloven § 1-10, forutsetter at det
foreligger avtale mellom tidligere og ny driver om overdragelse av driften. Denne
etterspørres ved søknad om eierskifte. At ny driver har leiekontrakt med utleier er ikke
tilstrekkelig for å konkludere med at driften er overtatt.
2.13 Kommunestyret har opprettet 20 ambulerende skjenkebevillinger som befolkningen
kan søke om å benytte ved ulike private lukkede arrangementer.
3.

Oppfølging av gitte bevillinger

3.1
Vesentlige brudd på skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av
skjenkebevillingen ut bevillingsperioden, da vandelskravet ikke er oppfylt.
3.2
Ved vurderingen av om bevillingen skal inndras, eventuelt for hvilken periode, skal
det legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan
klandres for overtredelsen, hva som er gjort for å rette opp forholdet og tidligere
praktisering av bevillingen.
3.3

Kommunedirektøren legger frem en årlig orienteringssak på bevillingsområdet.

3.4. Kommunen skal legge til rette for dialog og veiledning i forbindelse med salgs- og
skjenkekontroller.
3.5
Kommunen skjønnsberegner omsetningsgebyret hvis bevillinghaver ikke sender inn
lovpålagt omsetningsoppgave. Etter leveringspåminnelse sender kommunen ut en faktura på
fjorårets gebyr pluss 50 %.
4.

Salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl
08.00 til kl 20.00. På dager før søn - og helligdager skal salget opphøre kl 18.00. Dette gjelder
ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
5.

Skjenketider for alkoholholdig drikk

a. Skjenking inne:
Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol
(gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 07.00 til kl. 03.00.
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Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (gruppe 3) kan skje
fra kl. 13.00 til kl. 03.00.
b. Skjenking utendørs i boligområder:
Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol
(gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 07.00 til kl. 22.30.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (gruppe 3) kan skje
fra kl. 13.00 til kl. 22.30.
c. Skjenking utendørs utenfor boligområder og i indre Sandvika sentrum:
Skjenking ute kan skje til kl. 23.30 i perioden 1. september til 30. april. Skjenking ute kan skje
til kl. 00.30 fra 1. mai til 31. august. For indre Sandvika sentrum gjelder skjenketiden
uavhengig nærhet til boliger. Kart ligger i Lovdata, markert med rosa.
d. Konsum
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
6.

Bevillinger som ikke benyttes

Salgs- eller skjenkebevilling som ikke er benyttet i løpet av de siste 12 måneder bør
inndras.
7.

Skjenking ombord i skip/båter

7.1
Skip/båter som starter og avslutter sine turer i andre kommuner enn Bærum
kommune trenger ikke skjenkebevilling i Bærum kommune. Dette betyr at man kan passere i
Bærum kommunes farvann mens det konsumeres alkoholholdig drikk.
7.2
Skip/båter som starter og avslutter sine turer i andre kommuner enn Bærum
kommune kan hente opp og sette i land passasjerer i Bærum kommune uten
skjenkebevilling.
7.3
Skip/båter som starter og avslutter sine turer i Bærum kommune kan skjenke
alkoholholdig drikk dersom det er gitt kommunal skjenkebevilling for enkelt anledning. Det
vil bli avkrevd et bevillingsgebyr i forbindelse med disse.
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