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Salgsbevilling - utvidelse
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvidelse av salgsbevilling til å gjelde hjemlevering av øl innvilges ikke.

Bakgrunn for saken:
E-post datert 1. april 2020
Saksopplysninger:
Klostergården ønsker å få utvidet sin salgsbevilling til også å gjelde hjemlevering av øl.
Kommunestyret har i delegasjonsreglementet for Frosta kommune delegert til formannskapet å
tildele nye salgs og skjenkebevillinger.
Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. plikter kommunen å innhente uttalelse fra
sosialtjenesten og fra politiet.
Lensmannen og NAV har ingen merknader til søknaden. Det foreligger ingen restanser av
skatterettslig art.
Klostergården ønsker å tilby sine kunder hjemlevering av øl fredager mellom kl. 12:00 og kl. 20:00.
Frist for bestilling er 08:00 på leveringsdagen.

Formålet med alkoholloven er:
§ 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.

Vurdering:
Økonomisk konsekvens: Den økonomiske konsekvensen vurderes ikke å være så betydelig at
den er avgjørende for konklusjonen i saken.
Konsekvenser for folkehelse: De fleste som vil få levert øl hjem til seg er i stand til å hygge seg
med det. Samtidig vet vi at det er mange som sliter med rus og psykisk helse. I disse
«koronatider» er det stort fokus på barn og unge som ikke har det så bra hjemme.
Kommunedirektøren ønsker derfor ikke å tilrettelegge for enda enklere tilgang til alkohol enn
nå.
I dette tilfellet mener kommunedirektøren at ulempene med å innvilge utvidelse av
salgsbevillingen er større enn fordelene med ikke å innvilge den.
Konklusjon:
Utvidelse av salgsbevilling til å gjelde hjemlevering av øl innvilges ikke.
Ståle Opsal
Konstituert kommunedirektør

