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Salgsbevilling for alkohol - Bygdebutikken AS 

Henvisning til lovverk: 

- Alkoholloven 

- Edruskapspolitisk plan, bevillingsdelen (vedtatt 13.06.2012) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak:  

- Bygdebutikken AS gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m 

4,7 volumprosent (gruppe 1) i perioden 06.05.2015 – 30.06.2016.  

- Ann-Kristin Henriksen godkjennes som salgstyrer 

- Salgstidene følger vedtatte retningslinjer i edruskapspolitisk plan, bevillingsdelen 

 

Saksopplysninger 

Arnøyhamn handel AS ble februar-mars i år. Bygdebutikken AS etableres i de samme 

butikklokalene og søker tilsvarende salgsbevilling som Arnøyhamn handel hadde.  

 

Salgstyrer har avlagt kunnskapsprøven for salgsbevilling.   

 

Vurdering 

Helse- og omsorgssjefen og politiet har uttalt seg i saken; de har ikke innvendinger. Siden en 

salgsbevilling til Bygdebutikken vil erstatte tilsvarende bevilling som Arnøyhamn handel AS 

hadde, har ikke rådmannen motforestillinger mot å innvilge bevilling.  

 

Det skal normalt være salgstyrer og stedfortreder knyttet til en salgsbevilling. Imidlertid åpner 

alkoholloven (§ 1-7c) for at «det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.» Butikken i Arnøyhamn vil ha 

relativt liten omsetning (ca 5500 liter i 2014, ca 6 % av totalomsetning i kommunen), og er en 

bygd med stor grad av gjennomsiktighet hva kundemasse angår. Det bør derfor kunne 

dispenseres fra stedfortrederkravet. 



 

Det er også vurdert om andre enn salgstyrer bør vurderes ift vandel. Ihht alkoholloven § 1-7b 

skal også personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten vurderes ift vandel. Hva som 

kan forstås som vesentlig innflytelse må vurderes skjønnsmessig, men alkoholforskriften angir 

1/3 eierandel som retningsgivende Arnøyhamn bygdelag er største aksjonær (36 %), men dette 

er en forening som representerer en stor del av bygdefolket og som ikke gir enkeltpersoner 

innflytelse over virksomheten. Arnøytind AS har 26 % eierandel, men dette selskapet eies av 

flere aktører (via Arnøytind Holding AS) kommer dermed ikke inn under vandelskravet ihht § 

1-7b.  

 

 


