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Søknad om salgsbevilling for alkohol - The BBQ Shop

Formannskapet-18.11.2020- 219/20
Vedtak:
Saken er satt opp til behandling i formannskapet ved en inkurie. Endelig vedtak ble fattet i
hovedutvalg bistand og omsorg 11.11.2020.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.11.2020- 073/20
Vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven gis det bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol til følgende salgssted, for bevillingsperioden frem til 30.09.2024:
Bevillingshaver:
The BBQ Shop AS
Org.nr.
915 499 376
Salgssted:
Sandviksveien 163, 1337 Sandvika
Styrer:
Nils Dag Ødegaard
Stedfortreder:
Lene Engelien
Bevillingen gis på vilkår av at revisorbekreftelse sendes inn årlig, sammen med omsetningsoppgave.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.11.2020-073/20
Vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven gis det bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol til følgende salgssted, for bevillingsperioden frem til 30.09.2024:
Bevillingshaver:
The BBQ Shop AS
Org.nr.
915 499 376
Salgssted:
Sandviksveien 163, 1337 Sandvika
Styrer:
Nils Dag Ødegaard
Stedfortreder:
Lene Engelien

Bevillingen gis på vilkår av at revisorbekreftelse sendes inn årlig, sammen med omsetningsoppgave.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven gis det bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol til følgende salgssted, for bevillingsperioden frem til 30.09.2024:
Bevillingshaver:
The BBQ Shop AS
Org.nr.
915 499 376
Salgssted:
Sandviksveien 163, 1337 Sandvika
Styrer:
Nils Dag Ødegaard
Stedfortreder:
Lene Engelien
Bevillingen gis på vilkår av at revisorbekreftelse sendes inn årlig, sammen med omsetningsoppgave.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
The BBQ Shop AS er en spesialforretning for grillutstyr i Sandvika som søker om salgsbevilling for
alkohol. Butikken har hovedfokus på salg av grillutstyr og selger også store mengder kjøtt, samt
andre matvarer relatert til grilling. Kommunen har ingen tilsvarende butikker med salgsbevilling, det
er derfor nødvendig å avklare kommunens praksis.
Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling.
Redegjørelse
Alle formelle krav i alkoholloven er oppfylt, med hensyn til kompetansenivå og godkjent vandel.
Søknaden var komplett fra søker den 27.8.20. Det er tillatt etter alkoholloven å gi søker
salgsbevilling – forutsatt at kommunen ønsker at slike butikker skal kunne selge alkohol.
Det fremgår av alkoholloven § 1-7 a at kommunen ved søknader om salgsbevilling blant annet kan
vektlegge «stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold,
næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig». Listen er ikke uttømmende, og
kommunen kan vektlegge også andre forhold som har saklig sammenheng med alkohollovens
formål. Alkohollovens formål er å begrense «samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære», jf. alkoholloven § 1-1.
Per 2.9.20 har Bærum kommune 70 salgsbevillinger for alkohol med maksimum 4,7 volumprosent
alkohol. De fleste av disse er ordinære dagligvareforretninger. De øvrige salgsbevillingene er fordelt
slik:
Nettsalg dagligvare
Nettsalg diverse (ølimportører, små
bryggerier, gavekurvleverandør,
pizzalevering)
Delikatesseforretning

4
8

2

I Bevillingspolitiske retningslinjer punkt 2.9 er det besluttet av formannskapet at kommunen ikke gir
skjenkebevilling til detaljhandlen i ordinær åpningstid (sak 064/20). Herværende søknad omhandler
ikke skjenkebevilling, men salgsbevilling (fortæring annet sted enn i salgslokalet). Punkt 2.9 kommer

derfor ikke direkte til anvendelse på herværende søknad.
Kommunen har ingen detaljistbutikker med salgsbevilling. Det er derfor nødvendig å ta stilling til om
Bærum kommune skal ha en praksis med å gi salgsbevillinger til butikker som ikke er
dagligvarehandel, ren nettbutikk eller ren delikatesseforretning.
Befaring viser at butikken har et eget område der de selger matprodukter. De har flere frysere og
kjøleskap med kjøttvarer, samt kjøleskap med alkoholfrie drikkevarer fra andre produsenter enn de
fleste andre dagligvarebutikker. Det vises for øvrig til vedlagte bilder som søker har sendt inn.
Sosialtjenesten i Bærum kommune har følgende merknad til søknaden:
«Sosialtjenesten er i utgangspunktet negative til at det åpnes for salgs- og skjenkebevillinger
på nye arenaer og type arrangement. Det er kjent at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Vi ser
imidlertid her at dette er en del av et helhetlig konsept der alkoholholdige drikker selges
sammen med alkoholfri drikke, mat og utstyr til grilling/matlagning og at dette skjer i et
område der det også fra før omsettes alkoholholdig drikke. Sosialtjenesten støtter derfor i
dette tilfellet at det innvilges salgsbevilling.»
Søkers opplysninger
Søker opplyser at The BBQ Shop AS er en spesialforretning innen grill og barbecue. Butikken selger
griller, grillutstyr og øvrig kjøkkenutstyr, men har også et stort utvalg kjøtt som er spesialskåret for
grilling og røyking. De selger også krydder, sauser og hermetiserte grønnsaker. Søker anfører at salg
av øl passer naturlig inn i butikkens profil, både med hensyn til kundegruppe og vareutvalg. Søker
anfører at de ikke ønsker å være et ordinært ølutsalg, de ønsker fortrinnsvis å selge håndverksøl fra
mindre og lokale bryggerier.
Vurdering
Kommunedirektøren mener det uheldig å utvide antall arenaer der privatpersoner må ta stilling til
om de skal kjøpe alkohol, ut over allerede etablerte arenaer som dagligvarebutikker og
delikatesseforretninger. Dette er samme argumentasjon som kommunedirektøren la til grunn i sak
064/20, der Bevillingspolitiske retningslinjer ble besluttet.
Kommunedirektøren anser imidlertid The BBQ Shop for å være en butikk som i all hovedsak selger
varer relatert til mat, drikke og måltidskultur – og at alkoholholdig drikk kan være en naturlig del av
varene som tilbys kundene. Målgruppen er voksne kunder og kommunedirektøren anser det lite
sannsynlig at mindreårige vil benytte butikken for kjøp av alkohol.
Kommunedirektøren viser til at butikken i sommermånedene 2020 omsatte over 1,5 tonn spareribs
og nesten 1,2 tonn brisket/oksebryst. Mat- og drikkeomsetningen var på over 1,5 millioner kroner –
noe som viser at butikken har et betydelig salg av matvarer i tillegg til grillutstyr.
Kommunedirektøren mener salgstallene bør vektlegges, og at butikken kan sammenliknes med
andre delikatesseforretninger som spesialiserer seg på et bestemt segment av matvarer.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Politi, skatteetat og kemner er forespurt om vandelsopplysninger, de har ingen kommentarer til
søknaden.
Sosialtjenesten har inngitt kommentar som var positiv til søknaden.
Konsekvenser av beslutningene

Ikke relevant for saken

Vedlegg:
søknad
Tilbakemelding om drift
Salgstall og bilder fra butikk

5077606
5072555
5078462

Behandlingen i møtet 18.11.2020 Formannskapet
Saken er satt opp til behandling i formannskapet ved en inkurie. Endelig vedtak ble fattet i
hovedutvalg bistand og omsorg 11.11.2020.
Formannskapet-18.11.2020- 219/20:
Vedtak:
Saken er satt opp til behandling i formannskapet ved en inkurie. Endelig vedtak ble fattet i
hovedutvalg bistand og omsorg 11.11.2020.

Behandlingen i møtet 11.11.2020 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.11.2020- 073/20:
Vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven gis det bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol til følgende salgssted, for bevillingsperioden frem til 30.09.2024:
Bevillingshaver:
The BBQ Shop AS
Org.nr.
915 499 376
Salgssted:
Sandviksveien 163, 1337 Sandvika
Styrer:
Nils Dag Ødegaard
Stedfortreder:
Lene Engelien
Bevillingen gis på vilkår av at revisorbekreftelse sendes inn årlig, sammen med omsetningsoppgave.

