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Søknad om endring av vilkår gitt i salgsbevilling Lokalbrygg AS
Rådmannens innstilling:
Lokalbrygg AS, org. nr. 924 455 500, med forretningsadresse Karl Staafs vei 76, 0665
Oslo får endret salgsbevillingen gitt i kommunestyrets møte den 30.9.2020 i sak 42/20,
slik at det åpnes opp for at Lokalbrygg AS kan benytte flere distributører i kommunen.
Endringen i det berørte avsnittet «Begrunnelse for vedtaket» i bevillingen gjelder fra d.d.
og blir som følger:
Alkoholloven har ingen særskilte regler for salg av alkohol bestilt på nett.
Utleveringen kan foregå fra virksomheter i Alstahaug som ikke har salgsbevilling.
Uavhengig av utleveringssted er Lokalbrygg AS ansvarlig for at utleveringen er i henhold
til alkoholloven og bestemmelser utarbeidet i medhold av denne. Krav til legitimasjon
opprettholdes.
Alstahaug kommune skal alltid holdes orientert om hvilke virksomheter Lokalbrygg AS
benytter for utlevering i kommunen. Kommunen skal kunne kontrollere utøvelsen av
bevillingen uavhengig av distribusjonsform og antall distributører, herunder også kontroll
med Lokalbrygg AS sin føring av internkontroll. Internkontrollen skal dokumenteres,
alltid være oppdatert, og skal alltid kunne legges frem til kommunen eller kommunens
kontrollører ved forespørsel.
Lokalbrygg AS skal alltid holde kommunen oppdatert med gjeldende versjon av rutiner,
og plikter å varsle kommunen ved endringer i rutiner.

Resten av bevillingen gitt den 20.9.2020 i kommunestyrets sak 42/20 står uendret.

Vedlegg
1
Bevilling Lokalbrygg AS 30.9.20
2
Rutinebeskrivelse distributører Lokalbrygg.pdf

Saksutredning
Lokalbrygg AS, org. nr. 924 455 500, med forretningsadresse Karl Staafs vei 76, 0665
Oslo har tatt kontakt med Alstahaug kommune med forespørsel om å få endret følgende
vilkår i salgsbevillingen gitt den 30.9.20 i kommunestyrets sak 42/20:
«Det settes som vilkår at utleveringen foregår fra butikker som har salgsbevilling i
Alstahaug…»
Lokalbrygg AS påpeker i sin forespørsel at de har bevilling i 109 kommuner, og at
Alstahaug kommune er den eneste av kommunene med et slikt krav knyttet til
distributøren. Lokalbrygg AS opplever dette kravet som problematisk fordi det ikke er
automatikk i at Lokalbrygg AS som bevillingshaver skal bli varslet i de tilfeller der
postens utleveringssted mister sin egen salgsbevilling. Dette da det ifølge Lokalbrygg AS
i postens VØT 1082 ikke er noe som automatiserer at alkoholholdig drikke ikke vil bli
sendt til en butikk uten salgsbevilling.
I sin forespørsel påpeker Lokalbrygg AS at det i dag i tillegg til avtale med Bring (Posten)
om distribusjon, der man for de fleste kommuner også har utarbeidet avtale om
distribusjon med Best Transport og Felleskjøpet. Bring (Posten) sin avtale er et standard
oppsett fra leverandørens virksomhet, mens for Best Transport og Felleskjøpet er avtalen
utarbeidet av Lokalbrygg AS i samråd med distributørene.
Lokalbrygg AS understreker at det er flere behov for å kunne velge distributør, blant
annet med behovet for kontroll og ansvarlighet. Lokalbrygg AS påpeker videre at det for
de nye distributørene de har gjort avtale med, har blitt gitt mulighet til å selv kunne
utarbeide rutinebeskrivelse og opplæringsprogram. I tillegg opplever Lokalbrygg AS at
det er lettere å etterleve internkontroll ved utvidelse av distributører.

Lovbestemmelser:
Salg av alkohol er regulert i Alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt bestemmelser
utarbeidet i medhold av disse.

Formålet med alkohollovgivningen:
Alkoholloven (AL) § 1-1 påpeker at reguleringen av innførsel og omsetning av
alkoholholdig drikke har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Regulering av salg av alkoholholdig drikke over nett
Alkoholloven har ingen særskilte regler for salg av alkohol via nett. Helsedirektoratet
påpeker at den som selger over nett må både ha bevilling i kommunen der
virksomheten/lokalet ligger og i kommuner der det skal utleveres alkoholholdig drikk.

Bevillingshaver og styrer er ansvarlig
Alkoholforskriften (AF) § 2-2 poengterer at bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at
salg etter salgsbevillingen foregår i overenstemmelse med alkoholloven og bestemmelser
gitt med hjemmel i den.

Særlig aktuelle bestemmelser

Det er noen bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. Utlevering av
alkoholholdig drikk må





Skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen (jfr. AL § 3-7)
Kun skje til personer som er 18 år eller eldre (jfr. AL § 1-5, andre ledd)
Ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler (jfr. AL 8-11)
Kun skje av personer som er 18 år eller eldre (AL § 1-5, tredje ledd)

Videre må nettsalg av alkohol skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser i
Alkoholloven med forskrift. Det er likevel gitt et unntak fra reklameforbudet som gir
adgang til å legge ut bilder av produktene i forbindelse med nettsalg av alkohol, som gir
muligheter for å opplyse om nøkterne produkt- og prisopplysninger i nettbutikken, jfr. AF
§ 14-3, tiende ledd.
Alkoholforskriftens § 3-5 påpeker at bestilling av alkoholholdig drikke ifm. salg ikke må
ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers
navn, adresse og alder. Alkoholforskriftens § 2-4 påpeker at utlevering ikke må skje til
personer under lovens aldersgrenser selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt
fra foreldre, foresatte eller andre. Videre påpekes det i alkoholforskriftens § 2-5 at
alkoholsvak og alkoholholdig drikke ikke må utleveres fra automat.

Internkontroll
Innehavere av salgsbevillinger skal ifølge alkoholforskriftens § 8-1 og § 8-2 ha
systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Dette gjøres gjennom internkontrollen
i virksomheten.
Ifølge alkoholforskriftens § 8-3 innebærer internkontrollen at den/de ansvarlige for
virksomheten skal
1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i
medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten
2. Sørge for at ansatte i virksomheten har kunnskaper og kompetanse til å overholde
kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll
3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og
ansvar er fordelt
4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten
5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik
6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på
bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Dokumentasjonen skal alltid være tilgjengelig for kontrollmyndigheten.

Kontroll med salgsbevillingen
Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunale salgsbevillinger gitt til
andre enn Vinmonopolet AS, jfr. AF § 9-1. Kontrollen skal særlig omfatte salgstidene,
aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges til personer som åpenbart er påvirket
av rusmidler, jfr. AF 9-4. Per tid har Alstahaug kommune avtale med Nordfjeldske AS om
gjennomføring av kontroll for kommunale salgs- og skjenkebevillinger samt bevillinger
for tobakkssalg.

Vurdering av Lokalbrygg AS sin forespørsel:
Alstahaug kommune har per tid (oktober 2021) 10 salgsbevillinger for alkoholholdig
drikke (inklusive Vinmonopolet AS og Lokalbrygg AS). I 2020 stod Lokalbrygg AS for 0 %
av alkoholomsetningen i kommunen.
Lokalbrygg AS påpeker selv at konseptet er kvalitet foran kvantitet, og det å gi tilgang til
produkter som ellers ikke finnes i markedet i Alstahaug, og da for spesielt interesserte.
Det er for øvrig sterke begrensinger når det kommer til reklame og markedsføring for
alkoholholdige drikker i Norge. Det å åpne opp for flere distributører enn posten ifm.
Lokalbrygg AS sitt nettsalg, vil mest sannsynlig ikke bidra til at alkoholforbruket i
Alstahaug kommune øker på en slik måte at det setter folkehelsen i fare.
Det foreligger dessuten ingen krav i lovverket om at alkoholholdige drikker kjøpt på nett
må utleveres i butikk med egen salgsbevilling. Lokalbrygg AS er selv ansvarlig for at
utlevering og salg av produkter på deres egne salgsbevilling skjer under lovlige forhold.
Dette uavhengig av om salgsstedet har egen bevilling for salg eller ikke.
Ved brudd på alkoholloven og bestemmelser utarbeidet i medhold av denne, er det
Lokalbrygg AS som vil bli straffet ifm. utlevering av varer kjøpt på nett fra Lokalbrygg
AS.
Vurderingen er dermed at en endring i bevillingen ikke fører til at man kommer i konflikt
med formålet med alkohollovgivningen, men vil gi bedre muligheter for Lokalbrygg AS å
tilpasse driften til egne behov.

Involvering av medvirkningsorgan
Det er for denne saken gjort en vurdering om at det ikke er behov å legge saken frem for
noen av medvirkningsorganene i kommunen.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Lokalbrygg AS gis mulighet til å benytte flere distributører.

