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1.       INNLEDNING 

Molde kommune har som målsetting å føre en bevillingspolitikk som i størst mulig grad 
begrenser alkoholens samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger, samtidig som 
den sikrer næringslivet likebehandling og forutsigbare rammevilkår. 
 
Kommunen skal ved behandling av bevillingssaker foreta en individuell alkoholpolitisk 
vurdering. 
 
I de alkoholpolitiske beslutningene vurderes det i hvor stor grad bransjeinteresser skal 
være utslagsgivende i kommunal bevillingspolitikk i forhold til hensynet til folkehelsen 
og den forebyggende effekten. Folkehelseperspektivet og øvrige alkoholpolitiske 
hensyn skal i perioden 2020 – 2024 vektlegges tyngre enn næringspolitiske hensyn, jfr. 
alkohollovens formålsparagraf. 
 

Lovgrunnlaget 

 

 
Bevillingsplikt 
 

 
Alkoholholdig drikk.  

§ 1-1. 
Lovens formål: Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov 
har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader 
som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av 
alkoholholdige drikkevarer. 
 
§ 1-7 d:  
Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter 
om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. 
 

§ 1-4 a. 
Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling i medhold i 
alkoholloven,  
 
 

§ 1-3 brukes "alkoholholdig drikk" som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 
2,5 volumprosent alkohol, men likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får 
anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol (alkoholsvak drikk).  
Alkoholsvak eller alkoholholdig drikk kan ikke selges til personer under 18 år.  
 
Alkoholholdig drikk deles i følgende grupper:  
 
Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.  
Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.  
Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
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Aldersgrenser 

 

Behandling av salgs- og skjenkebevillinger 

 

 
For øvrig vil det, som alltid når forvaltningen utøver sitt forvaltningsskjønn, være 
generelle forvaltningsmessige krav som må stilles til avgjørelsen i slike saker.  
Her kan nevnes:  
 
Avgjørelse på saklig grunnlag. 
  
Behandling og avgjørelse i slike saker må skje på et saklig grunnlag som har 
sammenheng med loven. Det vil si at vurderinger og avslag på søknader om bevilling 
må være begrunnet i lovens formål og forutsetningen om å begrense forbruket og 
skadevirkninger som alkoholbruk kan innebære. 
 

§ 1-7a  
Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges 
vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha 
bevilling. 
 
Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 
skjenking. 
 

§ 1-5 
 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må 
ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 
lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. 
 

Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha 
fylt 20 år, og den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år. Dette 
gjelder likevel ikke servitør med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som 
inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn 
med salget. 
Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den 
som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må 
ha fylt 18 år.  
Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn 
med salget. Departementet kan gi forskrift om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for 
personer med fagbrev dersom fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og 
skjenkevirksomhet og utdanningen gir tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen.  
Departementet kan gi forskrifter om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for lærlinger og 
andre under opplæring. 
Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av alkoholholdig drikk. 
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Utenforliggende hensyn.  
 
Ved behandlingen av bevillingssøknader er det ikke anledning til å ta med i 
vurderingen utenforliggende hensyn som ikke har sammenheng med loven. 
 
 

Usaklig forskjellsbehandling 
 

Etter vanlige forvaltningsrettslige krav kan en avgjørelse ikke være vilkårlig eller 
innebære forskjellsbehandling som ikke saklig kan forsvares ut fra alkoholpolitiske 
hensyn. Dette betyr ikke at like tilfeller nødvendigvis trenger å bli behandlet likt dersom 
forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet.  
 
 

Vandelsvurdering 
 

 
 

Hvorvidt vandelskravet er oppfylt inngår i bevillingsmyndighetens konkrete 
skjønnsmessige vurdering. Molde kommune legger følgende føringer til grunn for 
skjønnsutøvelsen: 
 
Før ny skjenke- eller salgsbevilling innvilges skal det innhentes vandelsvurdering fra 
blant annet mattilsynet, politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Vandelsvurdering 
kan etter en konkret vurdering innhentes fra Tollvesenet.  
 
Vandelsvurdering kan utelates dersom man tidligere har foretatt slik vurdering av 
virksomheten og personer som omfattes av vandelskravet, og ny vurdering ikke anses 
som nødvendig.  
 

Etter utale fra mattilsynet, politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene blir følgende lagt 
til grunn i vurderingen: 
 

– Vandelskravet ses i sammenheng med alkohollovens formål som er å redusere 

de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan innebære, samt å 

§ 1-7b første og andre ledd 
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 
har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og 
regnskapslovgivningen. 
 
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver 
virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin 
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på 
virksomheten. 
 
§ 1-7 c første og fjerde ledd 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. 
 
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 
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bekjempe økonomisk kriminalitet.  I vurderingen vektlegges lovbruddets 

grovhet, alder, utvist skyld og hvorvidt det foreligger gjentakelser eller flere 

overtredelser. Det vil bli vektlagt om forholdet er utført i ruspåvirket tilstand eller 

har tilknytning til næring.   

 

– Forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av skatte-, avgifts-, og 

regnskapslovgivningen, herunder toll- og særavgiftslovgivningen medfører 

normalt at vandelskravet ikke er oppfylt. Det samme gjelder uaktsomme 

overtredelser av vesentlig omfang.   

 

– I saker hvor det foreligger skatte- og avgifts restanser av betydning vil 

vandelskravet ikke være oppfylt med mindre det dokumenters at det er inngått 

skriftlig betalingsavtale med skatte- og avgiftsmyndigheten, og at denne er 

overholdt.  

 

– Overtredelser av narkotikalovgivningen medfører normalt at vandelskravet ikke 

er oppfylt.   

 

– Andre overtredelser av alkohollovgivningen og annen lovgivning som har 

sammenheng med alkohollovens formål og som er klassifisert som forbrytelser, 

herunder forbrytelser mot liv, legeme og helbred, medfører normalt at 

vandelskravet ikke er oppfylt.    

 

– Forstyrrelse av den alminnelige fred og orden mv, vil normalt medføre at 

vandelskravet ikke er oppfylt dersom forholdet ligger mindre enn 3 år tilbake i 

tid.   

 

– Promillekjøring medfører normalt at vandelskravet ikke er oppfylt.   

 

– Med unntak av narkotikaforbrytelser, vil det normalt ikke bli lagt vekt på forhold 

som ligger mer enn fem år tilbake i tid, med mindre det dreier seg om grove 

overtredelser av lovgivningen.  Mindre alvorlige overtredelse og forhold som 

ligger mer enn 5 år tilbake i tid, vil etter en helhetsvurdering også kunne bli 

vektlagt dersom det dreier seg om flere overtredelser eller gjentakelser. Det tas 

ikke hensyn til forhold som er mer enn 10 år gamle. 

 

– I saker som ikke er endelig avgjort av forvaltningen eller domstolen kan bevilling 

etter en konkret vurdering innvilges for en periode inntil avgjørelse i saken 

forventes å foreligge.  

 

Opplistingen over er ikke uttømmende. 
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2.       SERVERINGSSTEDER 

 
Molde kommune skiller mellom ulike typer serveringssteder: 
 

➢ Spiserestauranter  
➢ Kafeer 
➢ Hotell 
➢ Studentpub 
➢ Pub, barer og diskoteker 
➢ Gatekjøkken, bensinstasjoner, kiosker 
➢ Gårds- og utmarksturisme  
➢ Faste festivaler med bevilling 
➢ Utendørs servering  

 
Hvorvidt en bevilling skal gis, hvilke grupper alkoholholdig drikk bevillingen skal gi rett 
til å skjenke, og hvilke skjenketider som kan gis er avhengig av hvilke typer 
serveringssted som omsøkes. 
 
 
Spiserestauranter  
 
Med spiserestaurant menes spisested som har eget kjøkken med tilberedning av egen 
mat med et variert og tilfredsstillende mattilbud og hvor serveringen i utgangspunktet 
foregår ved bordene. Hovedvekten skal være matservering, men det er likevel tillatt 
med en mindre «vente-bar» i tilknytning til spiserestauranten. 
 
Skjenkebevilling til spisesteder som er tilknyttet kjøpesenter, og som har tilgang via 
utvendig fasade, samt har et visst preg av restaurant konsept kan søke 
skjenkebevilling. Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3.  
 
 
Kafeer 
 
Med kafe menes spisested som har eget kjøkken med tilberedning av egen mat med et 
variert og tilfredsstillende mattilbud. Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1 og 2.  
 
 
Hotell 
 
Med hotell menes virksomhet som har minst 20 rom med dusj/bad og toalett. I tillegg 
må virksomheten også ha resepsjonstjenester og lokale hvor alle måltider skal kunne 
serveres. Ved virksomheter som ikke oppfyller de spesifikke krav til hoteller kan det 
etter en konkret vurdering gjøres unntak. Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 
3. Skjenkebevilling for minibar gir anledning til å servere i gruppe 1-2. 
 
 
Studentpub 
 
Med studentpub menes steder som har studenter og ansatte ved høyere læresteder 
som primær målgruppe, og som ikke har erverv som formål. Driften av en studentpub 
må i hovedsak være basert på frivillighet og ulønnet arbeid. Det kan gis 
skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 
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Pub, barer og diskoteker 
 
Dette er skjenkesteder hvor alkoholservering utgjør hovedtilbudet. Det gis ikke 
skjenkebevilling for gruppe 3 på steder hvor en stor del av målgruppen er under 20 år. 
Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3.   
 
 

Gatekjøkken, bensinstasjoner, kiosker 
 
Serveringsbevillinger er påkrevet. Disse serveringsstedene kan ikke søke om salgs- 
eller skjenkebevilling. 
 
 
Gårds- og utmarksturisme 
 
Med gårds- og utmarksturisme menes lokaler for både møter, kurs, selskaper og 
overnatting i mindre format, og som tilbyr kultur- og naturopplevelser. Det kan også 
tenkes bruk av seterhus, lavvo, gammer, gapahuker og lignende for friluftsturisme.  
Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3.  
 
 
Faste festivaler med bevilling 
 
Det kan gis skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3.  
 
 
Utendørs servering 
 
Skjenkebevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 kan gis etter en individuell 
vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet.  
 
Etablering av uteservering, og endring av størrelsen på arealet som benyttes til 
uteservering, vil vanligvis være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven med 
forskrifter. Det er bevillingshavers ansvar å påse at utearealet til enhver tid har den 
godkjenning som kreves. Er vedtak gått ut og arealet likevel benyttes til utskjenking av 
alkohol vil det medføre konsekvenser for skjenkebevillingen, jfr. alkoholloven §10.3 
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3.       BEVILLINGSTYPER  

 

Salgs- og skjenkebevillinger 

 

  

§ 1- 4 
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking 
utenfor salgsstedet. 
 
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når 
bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på 
andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. 
 
§ 3 – 1 første og andre ledd 
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag 
av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3-1a eller bevilling etter §  
 
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, 
eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3-1a eller bevilling etter § 3-1b. Det gjelder også 
der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen 
gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves 
sammen med skjenkebevilling i samme lokale. 
 
§ 4- 2 
Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all 
alkoholholdig drikk. 
 
Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap. 
 
Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, 
eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen 
virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. 
§ 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen 
virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. 
Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer. 
 
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en 
enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet. 
 
Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i 
samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. 
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Tilvirkning og innførsel 

 

 

§4-2 tredje til femte ledd 

 

Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, 
eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen 
virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. 
§ 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen 
virksomhet.  
 
Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i 
lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer. 
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en 
enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet. 
 
Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i 
samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. 
 
 
§3-1b 
 
Kommunal bevilling etter § 3-1 annet ledd kan, dersom kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt, 
utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 som ikke er tilsatt brennevin. Dersom også kravene i § 1-7f annet ledd er oppfylt, 
kan den også utvides til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk 
gruppe 2. 
 
Kommunal bevilling etter § 3-1 annet ledd kan videre, dersom kravene i § 1-7f er oppfylt, 
omfatte salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 2 tilvirket i henhold til statlig 
tilvirkningsbevilling etter kapittel 6 
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Netthandel – Salgsbevilling  

 

Hvem kan søke netthandel i Molde kommune. 

Innehaver av en gitt salgsbevilling gr. 1 kan søke om utvidelse av bevillingen til også 
gjelder for netthandel gr. 1. Det må gå fram av bevillingssøknaden om varene skal 
utleveres fra et bestemt lokale eller om det skal foretas hjemkjøring. 
 
Det er ikke mulig for aktører som har sin virksomhet lokalisert utenfor Molde kommune 
å søke om netthandel i Molde. Dette ut fra lokale næringshensyn, for å unngå økt 
tilgjengelighet og for å kunne ivareta forsvarlig kontroll av alkoholomsetningen. 
 
 
 

Bevillingsmønster 

Salgsbevilling 

 
➢ Det settes ikke tak på antall salgsbevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1 (fra 

2,5 til 4,7 volumprosent alkohol).  

 

➢ Salgsbevilling for gruppe 1 for gårdsutsalg og spesialforretning tillates. 
Gårdsutsalg kan få salgsbevilling for gruppe 2 under forutsetning av statlig 
tilvirkningsbevilling.  
 

➢ Salgsbevilling for en enkeltanledning tillates under forutsetning av at det søkes 
med en bakenforliggende statlig tilvirkningsbevilling (grossist). 
 

§ 3-1 andre ledd 
 
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, 
eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3-1a eller bevilling etter § 3-1b. Det gjelder også 
der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen 
gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves 
sammen med skjenkebevilling i samme lokale. 
 
3.1.3.5. Nettsalg 
Alkoholloven har ingen særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal foregå 
med unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. Det har 
imidlertid etablert seg en praksis hvor § 3-1 annet ledd også anses å omfatte bevilling til 
nettsalg. 
 
Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. 
alkoholloven § 3-1 andre ledd. Virksomheten må ha bevilling i alle de kommuner hvor 
alkoholholdig drikk skal utleveres. 
 
Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, henting på varelager og fra 
særskilte utleveringspunkter. Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med 
utlevering av varene. 
 
Det vises for øvrig til alkoholloven § 1-9, jf. alkoholforskriften kapittel 9 om kontroll. 
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➢ Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (fra 4,7 til 60 volumprosent 
alkohol) videreføres gjennom Vinmonopolet. I tillegg til et ordinært vinmonopol 
tillates to filialer med lokalisering i ytterkant av kommunen med max 60m2 
grunnflate. 

 
Molde kommune vil gjøre en individuell vurdering av den enkelte søknad legge vekt på 
de momenter som framgår av alkoholloven.  Ved en eventuell bevilling skal salg og 
utlevering av alkoholholdig drikk foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses 
og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.  
 
 
 

Skjenkebevilling 
 

➢ Det settes ikke tak på antall skjenkebevillinger.  

 
➢ Det skal normalt ikke gis bevilling til skjenking av alkohol på kommunale 

arrangement, med unntak for drikke til maten ved spesielle anledninger der 
Molde kommune er vertskap.  
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) til 
steder som markedsfører seg mot ungdom mellom 18 - 20 år. 
 

➢ Konserter / festivaler hvor det serveres alkoholholdig drikke skal i 
utgangspunktet ha aldersgrense fra 18 år og oppover. Administrasjonen 
vurderer søknader i samarbeid med politiet, om endelig aldersgrense og evt. 
avgrensede alkoholfrie soner. 

 
 

Søknader om skjenkebevilling skal vurderes fortløpende og ut ifra gjeldende lovverk 
sentralt og lokalt. Med i vurderingen legges det vekt på blant annet alkoholgruppe, 
skjenketid, konsept, beliggenhet, uteareal og aldersgrense. 
 
 
 
 

Alkoholfrie soner 

 
Alkoholfrie soner i Molde kommune hvor der i utgangspunktet ikke gis tillatelse til 
skjenking av alkohol:  

  
 

➢ Lokaler med bowlingbane, biljard og shuffleboard som hovedkonsept skal som 
hovedregel være alkoholfrie. På særlige vilkår kan det søkes om tidsavgrenset 
skjenketid i tidsrommet 16.00 - 02.00. 
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling til serveringssteder i butikksenter, med mindre 
serveringsstedet har en beliggenhet og åpningstid som fører til at driften er klart 
skilt fra butikkdriften. Serveringsteder må ha inngang fra ytre fasade og ha 
restaurant som driftskonsept. 
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling 
til detaljhandel hvor formålet er salg og handel med varer, for eksempel 
kundekvelder. 
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➢ Det gis ikke skjenkebevilling til steder hvor det drives pengespill eller er oppstilt 
gevinstautomater med pengegevinst. 

 
➢ Det gis ikke noen form for bevilling etter alkoholloven til det politiet betegner 

som MC-klubber. 
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling til steder som er rettet mot idretts- og 
fritidsarrangementer for barn og unge, eller hvor arrangementet har en tydelig 
familieprofil. Skjenking på idrettsanlegg, herav også tribuneanlegg, kan kun 
finne sted i spesielle områder avskjermet fra publikum og tilknyttet 
matservering. 
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling til noen type steder som har stripping og lignende 
som en del av underholdningstilbudet / driftskonseptet. 
 

➢ Pub / barer skal ikke ha anledning til egne stands på familiearrangement. 
 

➢ Det gis ikke skjenkebevilling til ungdomsdiskotek/konserter hvor 
aldersgrensen er satt til under 18 år. 
 

➢ Det skal ikke gis bevilling i skolebygg eller undervisningslokaler 
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4.       SKJENKEBEVILLING - AMBULERENDE ELLER FOR EN 

ENKELT ANLEDNING 

For skjenking av alkoholholdig drikke i et lukket selskap eller ved én bestemt anledning 
må det søkes kommunen om ambulerende skjenkebevilling, eller skjenkebevilling for 
en enkelt anledning.  
 
 
Ambulerende skjenkebevilling  

 

 
Det er tilgjengelig 10 ambulerende skjenkebevillinger i Molde kommune.  
 

Det søkes om ambulerende skjenkebevilling ved lukkede selskaper, som bryllup, 
konfirmasjoner, jubileum og lignende. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til 
den eller de som inviterer til selskapet.  
 
Arrangementet kan ikke være tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med 
påmelding. Ansvarlig skjenkestyrer må være over 20 år. Det stilles ikke krav om både 
styrer og stedfortreder for denne type bevilling. 
 

 
Skjenkebevilling for en enkelt anledning 
 
Det skal søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning dersom gjestene er invitert 
via annonser, plakater, sosiale medier eller lignende. Skjenkebevilling for en enkelt 
anledning kan gis for inntil 14 dager. 
 
 
Søknadsfrister for skjenkebevilling enkeltanledning og ambulerende bevilling: 
 

➢ 1 uke for ambulerende bevilling  

➢ 1 uke for flytting av bevilling for en enkelt anledning (gjelder alminnelige 

bevillinger) 

➢ 4 uker for en enkelt anledning 

➢ 8 uker for festivaler, konserter (ute) og russearrangement 

Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke påberegnes å bli behandlet. 
 
 
 

§ 4-5 
Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller 
skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder 
som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En 
ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig 
drikk for skjenking i egen virksomhet. 
 
Ambulerende bevilling søkes dersom én eller flere av følgende forutsetninger er tiltede:  

– Dersom man leier lokale pluss flere tjenester av utleier (vasking, servering o.l.) 

– Dersom man tar betalt for alkohol. 

– Dersom lokalet der festen skal holdes, har en serveringsbevilling.  
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5.       BEVILLINGSGEBYR 

 

 

Redusert bevillingsgebyr 

 

Det kan søkes om redusert bevillingsgebyr dersom bevillingshaver ikke kan bruke sin 
bevilling deler av året, eller i tilfeller hvor det er søkt om en tidsavgrenset 
skjenkebevilling. 
 

 

Gjeldende bevillingsgebyr i perioden 

 

Bevillingsgebyr for ordinær salg- og skjenkebevilling 
 
Molde kommune følger departementets anbefalte satser til enhver tid. 
Omsetningsoppgaven skal godkjennes av regnskapsfører og skal leveres innen 
fastsatt frist fra kommunen. 
 
 

Bevillingsgebyr for tidsavgrenset skjenkebevilling 

 

Gebyret settes til 50% av departementets anbefalte sats. 
 
 

Gebyr for skjenke- og salgsbevilling for en enkelt anledning 

 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning anses som en alminnelig bevilling og gebyr er 
som følger: 
 

Antall personer  Gebyr kr:  

Under 100  500,- per døgn 

Mellom 100 - 500     750,- per døgn 

Over 500  1000,- per døgn  

 
 
 

  

§ 7-1 
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av 
alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet 
omsatt mengde alkoholholdig drikk. 
 
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som 
gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan 
departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. 
Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd, 
som tilfaller staten 
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Gebyr for salgsbevilling – for en enkelt anledning 
  
Salgsbevilling – for en enkelt anledning anses som en alminnelig bevilling og gebyr er 
som følger: 
 

Antall dager Gebyr kr: 

1 dag 500,-  

2 dager 750,-  

Utover 2 dager (inntil 14 dager) 750,-  

 
 
 

Gebyr for ambulerende bevilling 
 
Følger departementets anbefalte satser til enhver tid. 

 

6.       BEVILLINGSPERIODE 

 

Bevillinger som innvilges inntil videre med søknad om videreføring  
   

➢ Alle salgsbevillinger 

➢ Skjenkebevillinger for restauranter, kafeer, hotell, faste festivaler 

 
Bevillingshaver må bekrefte av søknad om videreføring hvert fjerde år. Om det er 
knyttet uteservering til serveringssted må lovlig vedtak etter plan og bygningsloven 
foreligge ved bekreftelse av videreføring. 
 
 

Bevillinger som innvilges hvert fjerde år  

 

➢ Studentpub  
➢ Pub, barer og diskoteker/nattklubber  

 

Søknad om ny bevilling må sendes inn hvert fjerde år. 

 

7.       VILKÅR KNYTTET TIL BEVILLING 

 

Vilkår for salgsbevilling 

 

➢ Kommunen ønsker særlig å motvirke salg av alkohol til ungdom. 

Bevillingshavere må derfor etablere en dokumentert og tilgjengelig internkontroll 

som særlig omhandler rutiner for å motvirke salg av alkoholholdig drikk til 

ungdom under 18 år. Følgende skal foreligge i internkontroll: 

– Bevillingsvedtak 

– Endring fra opprinnelig vedtak 

– Dokumentasjon på kunnskapsprøver 

– Opplæringsplan for ansatte, med dokumentasjon på gjennomført plan 
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➢ Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. 

Bevillingshaverne forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill i 

lokaler hvor det selges alkohol. 

 

➢ Alkoholholdige varer skal som hovedregel lokaliseres/utstilles samlet i 

utsalgsstedet. 

 

➢ Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk skal rapporteres inn og 

bevillingsgebyrer skal betales innen fastsatte frister. 

 

➢ Styrer og stedfortreder skal delta på kurs «ansvarlig salg». Dokumentasjon på 

deltakelse og opplæringsplan for øvrige ansatte skal foreligge i internkontroll. 

 

 
Vilkår for netthandel  
 

➢ Salgsbevillingen blir gitt på vilkår av at det før oppstart av nettsalg er utarbeidet 

godkjente internkontrollrutiner. Den skal innholdet: 

– rutiner for alderskontroll 

– rutiner ved vareutleveringen 

– rutiner opplæring av ansatte 

– rutiner for kontroll av at kjøper og mottaker er samme person 

 

➢ Ved kontroll skal kommunen ha tilgang til alle mottakskvitteringer i minst 12 

måneder etter utleveringsdato. 

  

➢ Vareleveransen skal utøves av ansatte på salgsstedet. 

 

➢ Netthandel skal gjennomføres bare ved utlevering i butikk eller tilkjøring til 

hjemmet. 

 

➢ Utlevering av alkoholholdigdrikk følger ordinær salgstid i Molde kommune 

 
 

Vilkår for skjenkebevilling 
 

➢ Kommunen ønsker særlig å motvirke overskjenking og skjenk til mindreårige. 

Bevillingshavere må derfor etablere en dokumentert og tilgjengelig internkontroll 

som særlig omhandler rutiner for å motvirke salg av alkoholholdig drikk til 

ungdom under 18 år. Følgende skal foreligge i internkontroll: 

 

– Bevillingsvedtak 

– Endring fra opprinnelig vedtak 

– Dokumentasjon på kunnskapsprøver 

– Dokumentasjon på bestått E-læring av ansatte 

– Godkjent vedtak på uteareal etter plan og bygningsloven 

– Opplæringsplan for ansatte, med dokumentasjon på gjennomført plan 
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➢ Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. 

Bevillingshaverne forutsettes derfor å ikke tillate noen form for pengespill i 

lokaler hvor det skjenkes alkohol 

 

➢ Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk skal rapporteres inn og 

bevillingsgebyrer skal betales innen fastsatte frister. 

 

➢ Styrer og stedfortreder skal delta på kurs i «ansvarlig vertskap». 

Dokumentasjon på deltakelse skal foreligge i internkontroll. Ansatte som skal ha 

sitt arbeidsted i baren skal vise til bestått e-læring før tiltredelse i stillingen. 

Øvrige ansatte skal vise til bestått e-læring innen 6 måner etter dato for 

ansettelse. 

  

 

Særskilte vilkår for uteservering  
 
 

➢ Utendørsserveringen skal være tydelig avgrenset og ikke til hinder/ulempe for 

offentlige ferdsel.  

 

➢ I henhold til Molde kommunes politivedtekter § 2-1 skal det være nattero 

mellom klokken 23 og 06. Eventuelle dispensasjoner behandles av politiet.  

Dersom støymålinger på uteareal ved skjenk- og serveringsteder viser at det 

blir generert støy som er til sjenanse eller ulempe for den nattlige ro, kan 

kommunen innskrenke skjenketiden for uteservering eller kreve at det blir satt 

inn tiltak som forhindrer/reduserer støyutfordringen. 

 

 
 

Vilkår for skjenkebevilling for en enkelt anledning 

 

Ved arrangement med personantall over 100 stykker skal det minimum være 2 vektere 
fra godkjent vaktselskap. 
 
 

Særskilte vilkår for festivaler 
 

➢ Helsepersonell (som for eksempel Røde Kors) skal være tilstede. 

 

➢ Kunnskapsprøven om alkoholloven for styrer og stedfortreder skal foreligge. 

 

➢ Antall vektere skal være i henhold til politiets krav. 

 
 

Særskilte vilkår for russearrangement  
➢ Helsepersonell (som for eksempel Røde Kors) skal være tilstede. 

 

➢ Vakter og russestyrene fra skolene skal delta på 3 timers kurs om ansvarlig 

alkoholhåndtering. Kurset skal være gjennomført senest 2 uker før 
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arrangementet. 

 

➢ Antall vektere skal være i henhold til politiets krav. 

 

8.       SALGS-, SKJENKE – OG SERVERINGSTIDER. 

 
Salgstid for vinmonopolets utsalgssted 

 

➢ Åpningstiden for Vinmonopolets utsalgssted fastsettes av departementet. 
 
 

Salgstid for salgssteder 

 

 

Salgstider for Molde kommune er fastsatt i egen forskrift 
 
 
 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
 

§ 4-4  
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer etter kommunal 
bevilling kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra 
kl. 08.00 til kl. 01.00. 
 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller 
utvide skjenketiden i forhold til ovennevnte tidspunkter. Skjenking av alkoholholdig drikk med 
22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00 og skjenking av annen 
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. Tid for skjenking av alkoholholdig 
drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke fastsettes utover den tid det kan 
skjenkes annen alkoholholdig drikk. 
 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 
utløp. På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold 
enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til ovennevnte begrensninger. 
 

§ 3-7 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager 
før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. 
 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som 
nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager 
før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg 
ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 
 
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai. 
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Åpnings- og skjenketider er fastsatt i egen forskrift for Molde kommune.  
 

 

9.       SAMARBEID MED BEVILLINGSHAVERNE.  

 
I henhold til § 9-2 i forskrifter til alkoholloven er det forutsatt at kommunen skal gi 
nødvendige råd og veiledning til bevillingshaverne slik at omsetningen av alkohol kan 
skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkoholpolitiske og sosiale 
hensyn ivaretas.  
 
Fra kommunens side legges det vekt på et åpent og positivt samarbeid med 
bevillingshaverne. Det gjennomføres kurs i «ansvarlig vertskap – skjenk», samt 
«ansvarlig salg».  
 
 
 
Ansvarlig vertskap  
 
Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv. Kursene har fokus 
på å trygge kursdeltakere til kloke valg når det kommer til salg og skjenk av alkohol. 
Deltakeren får opplæring i alkoholloven, alkoholens påvirkning i kroppen, 
branninstruksjon, tegn og symptom på narkotika og konflikthåndtering. 
 
 
Molde kommune skal tilrettelegge kurs for følgende: 

➢ Bevillingshavere 
➢ styrer og stedfortreder 
➢ frivillig personell ved festivaler og russearrangement  

 
Kursformer: 

➢ Heldagskurs i «ansvarlig vertskap – skjenk» 
➢ Heldagskurs «ansvarlig – salg» 
➢ Halvdagskurs i «ansvarlig vertskap – skjenk» for frivillig personell ved festivaler 

og russearrangement  
 
 

10.       REAKSJONER VED OVERTREDELSER  

Molde kommune følger bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i forskrift 8. 
juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Forskriften trotte i kraft 1. 
januar 2016. Forskriften gjelder overtredelser begått fra og med denne dato. 
 

 
Øvrige overtredelser 

 
Bevillingen kan inndras i inntil tre måneder dersom: 
 

➢ Det avdekkes vesentlige brudd på skatte- og avgiftslovgivningen. 
Det settes en rimelig frist til å rette opp forholdene på inntil 6 måneder fra 
bevillingshaver er tilskrevet.  
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➢ Det avdekkes vesentlige brudd på brannforskriftene. 
 

➢ Det avdekkes vesentlige brudd etter plan og bygningsloven.  
 

➢ Det avdekkes vesentlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 
➢ Det avdekkes vesentlige brudd etter annen lovgivning. 

 
 

11.       DELEGASJONSORDNING I MOLDE KOMMUNE  

 

I henhold til kommunens delegasjonsreglement er ansvaret i forhold til alkoholloven 
fordelt slik: 
 

Kommunestyret 
 

➢ Vedta skjenke- og salgsbevillinger for ny bevillingsperiodeperiode. 
 

➢ Vedta nye retningslinjer for salg- skjenk- og servering i Molde kommune. 
 
 
Molde formannskap  
   

➢ Vedta permanent inndragning av bevilling for hele bevillingsperioden. 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd  
 

➢ Vedta nye skjenke- og salgsbevillinger i bevillingsperioden. 
 

➢ Vedta inndragning av salgs- og skjenkebevillinger i henhold til 
prikkbelastningssystemet i alkoholloven inntil en varighet på tre måneder. 
 

➢ Behandle årlig rapport om gjennomførte kontroller. 
 

Kommunedirektør 
 
Fatte vedtak om: 
 

➢ Serveringsbevillinger, inkludert: 
- godkjenne endring av daglig leder 
- flytting av areal 
- utvide eksisterende areal 
 

➢ Tilleggsbevillinger i bevillingsperioden (netthandel, tilvirking og innførsel) 
 

➢ Endring av styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger. 
 

➢ Skjenke- og salgsbevilling for en enkelt anledning. 
 

➢ Ambulerende bevillinger 
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➢ Ny bevillingshaver i bevillingsperioden:  
- ved bortfall av bevilling 
- ved overdragelse av virksomhet 
- ved bevillingshavers død  
- ved bevillingshavers konkurs 

 
➢ Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning. 

 
 

➢ Utvidelse av alkoholgruppe for en enkelt anledning 
 

➢ Utvidelse og/eller flytting av skjenkebevilling for en enkelt anledning. 
 

➢ Permanent utvidelse eller flytting av salgs- og skjenkeareal. 
 

➢ Fastsette bevillingsgebyr 
 

➢ Gi dispensasjon fra §§ 3 og 4 i forskrift om salg- skjenke- og 
serveringsbevillinger i Molde kommune 
 

➢ Gi dispensasjon for skjenking av alkoholholdig drikk ved interne kommunale 
arrangementer.  
 

➢ Tildeling prikker etter § 10.3 i alkoholloven. 
 

➢ Permanent utvidelse av skjenketid  
 

Kommunedirektørens myndighet kan delegeres videre i samsvar med kommunelovens 
prinsipper. 
 
 
 

 

 


