
  ØYER KOMMUNE  
   Rådmannen 
    

Adresse: E-post Telefon:  Telefaks: 
Kongsvegen 325, 2636 ØYER postmottak@oyer.kommune.no 61 26 81 00 61 26 81 50 
    

    

 
NG SPAR Innland AS 
Kjøpmannshuset Butikkdrift AS 
 
Ragni.solvang@kjopmannshuset.no 
  

     
 

Saksbehandler: Laila Odden  

Saksnr:. 18/2343-10 Arkivkode:  Vedtaksnr: 15/18. Dato: 10.12.2018 

 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Saken er behandlet som sak DADM- RÅD/ 15/18 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 29.11.2018, sak 105/18. 
 
Sammendrag: 
NG SPAR Innland AS som driver butikken SPAR Øyer, org nr 918031571, tildeles utvidet 
salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk med over 2,5% alkohol og 
høyst 4,7% alkohol, til også å gjelde netthandel fra butikken SPAR Øyer. 

 

Saksutredning: 
NG SPAR Innland AS, som driver butikken SPAR Øyer, søkte den 22.10.2018 om utvidet 
salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1, for utlevering ved utleveringspunkt i butikk og 
ved hjemkjøring til registrerte kunder i SPAR butikken. 

SPAR Øyer fikk innvilget salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i møte i 
Formannskapet den 14.02.2017 sak 22/17 for perioden 23.03.2017 – 30.06.2020. SPAR Øyer 
ønsker nå denne bevillingen utvidet til også å gjelde netthandel. 

 

Lovgrunnlag:  
Alkoholloven åpner for at det kan gis bevilling til nettsalg av alkohol, jf. §3-1 andre ledd. Det 
må søkes om bevilling i den kommunen virksomheten er lokalisert/lokalet ligger, i tillegg til 
at det må søkes om kommunal bevilling i alle de kommuner det skal utleveres alkoholholdig 
drikk i.  
 
Bestemmelser i alkoholloven som særlig er aktuelt ved nettsalg:  

 Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor salgstiden som gjelder i 
kommunen. Dette gjelder uavhengig av når den alkoholholdige drikken er bestilt og 
betalt, jf. alkoholloven §3-7.  

 
 Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som ikke oppfyller 

alderskravet, jf. alkoholloven §1-5. For alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent 
må den som drikken utleveres til være 18 år.  
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 Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart påvirket 

av rusmidler, jf. alkoholloven §8-11.  
 

Rådmannens vurderinger: 
NG Spar Innland AS har utviklet egne rutiner med beskrivelser og tiltak, for å sikre 
overholdelse av alkoholloven. Beskrivelse for utlevering i butikk og hjemlevering til kunde er 
vedlagt søknaden. 
 
Det er utarbeidet rutiner for internkontroll ihht. alkoholloven hvor det er lagt vekt på gyldig 
legitimasjon, opplæring av ansatte, rutiner for å rette opp avvik, rutiner for 
varebestilling/vareplassering/merking/skilting og utlevering av alkohol kjøpt i netthandel. 
Det er utviklet elektronisk utleveringssystem ved henting i butikk, en smartphone app 
(Zooplt courier) ved hjemkjøring og en applikasjon for utlevering på hentepunkt. Den ansatte 
som utleverer alkoholholdig drikk må være 18 år eller eldre, og det kreves gyldig legitimasjon 
ved utlevering. Gyldig legitimasjon etter oppdatert internkontroll er pass, bankkort med 
bilde og førerkort. Skolebevis og annen legitimasjon vil ikke aksepteres.  
 
Transportørene og kasserere som skal utlevere varer i butikk må alle signere på skjemaet 
som gjelder bestemmelser for salg av alkohol og tobakk. Kontroll av at reglene i alkoholloven 
overholdes kan kontrolleres i etterkant i app 

Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering av opplysninger framkommet i søknaden, fatter rådmannen 
følgende: 
 
 
VEDTAK: 

1. NG SPAR Innland AS som driver butikken SPAR Øyer, org nr 918031571, tildeles 
utvidet salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk med over 
2,5% alkohol og høyst 4,7% alkohol, til også å gjelde netthandel fra butikken SPAR 
Øyer, Hundervegen 1, 2636 Øyer. 

2. Det er innvilget bevilling for henting i butikk, hjemlevering og levering til 
hentepunkter. 

3. Torstein Nymoen er godkjent styrer for salgsbevillingen. Wenche Engen er godkjent 
stedfortreder for salgsbevillingen. 

4. Det innvilges følgende salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1: 
Hverdager mellom kl 08.00 og kl 20.00 
Dag før søn- og helligdag: mellom kl 08.00 og kl 18.00 

5. Ved henting, utlevering og levering på hentepunkt av alkoholholdig drikk ved nettsalg 
forutsettes at alkohollovens bestemmelser om salgstid, alder, åpenbart påvirkede 
personer, reklame, samt gjeldende internkontroll ihht. alkohollov følges.  
 

6. Ved utøvelse av salgsbevilling for nettsalg forutsettes at internkontroll ihht. 
alkoholloven legger  til rette for kontroll med utøvelsen av bevillingen.  
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7. Utvidet salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 gjelder til og med 30.06.2020. 

 

Om salgsbestemmelser vises til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 
nr. 27, med endringer fra 1. januar 2016, samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. nr. 538, med endringer fra 1. januar 2016, samt retningslinjer i ruspolitisk 
handlingsprogram 2014-2017, vedtatt av Øyer  kommunestyre den 19.06.2014. 
 
Østlandske kontrolltjenester er engasjert av Øyer kommune til å utføre salgskontroll ihht. 
alkoholloven. Representanter for selskapet må derfor gis adgang dersom de anmoder om 
det.  
 
I henhold til alkoholloven §1-16, kan kommunens vedtak etter alkoholloven påklages til 
fylkesmannen.  
 
Klagefrist er 3 uker fra mottak av dette brev, jfr. forvaltningsloven §29. En eventuell klage 
adresseres til Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 Øyer.  
 

 

Med hilsen 

 

Ådne Bakke Laila Odden 

Rådmann 

 


