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UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER 
KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2016 – 2020, sist 
behandlet i K-sak 17/16, møte 17.03.2016. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 17/12, møte 29.03.2012 – Rusmiddelpolitisk plan 2012 – 2016 
K-sak 57/14, møte 19.06.2014 – Rusmiddelpolitisk handlingsprogram 2014 – 2017 
K-sak 17/16, møte 17.03.2016 – Salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2012 – 2016: 
Forlengelse. Vedtaket inkluderer kommunestyrets tilslutning til mål og prioriteringer i 
rusmiddelpolitisk plan med handlingsprogram og retningslinjer for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger for perioden 2016 – 2020.  
K-sak 67/18, møte 30.08.2018 – Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: Delegering 
av myndighet. 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt to søknader om salgsbevilling for gruppe 1 for netthandel med 
henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt.  
En av søkerne er hjemmehørende i Lillehammer kommune. Dette er et prinsipielt spørsmål 
som innebærer endringer i planer og retningslinjer som er vedtatt i kommunestyret. 
Rådmannen rår kommunestyret til å åpne opp for salgsbevilling/netthandel for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 med henting i butikk osv for butikker lokalisert i Lillehammer-
regionen. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å avgjøre omhandlede søknader. 
Salgsformen krever spesielle tiltak for å innfri kravene til kontroll på området, dette er 
presisert i punkt 4 i innstillingen.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken 
Rådmannen har fullmakt til å behandle søknader om salgsbevilling for øl fra fast salgssted. 
Kommunen har nå mottatt to søknader om salgsbevilling for gruppe 1 for netthandel med 
henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt.  
En av søkerne er hjemmehørende i Lillehammer kommune. Alkoholloven med forskrift 
åpner for at det kan gis bevilling til nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1, netthandel er 
ikke omhandlet i kommunens planer og retningslinjer på området. Det er heller ikke tatt 
stilling til bevillinger for personer/virksomheter hjemmehørende i andre kommuner, unntatt 
ved enkeltanledninger. Den prinsipielle avklaringen må følgelig legges fram til politisk 
behandling.  
 
Netthandel med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved 
hentepunkt 



Konseptet netthandel er ikke omhandlet i Øyer kommunes regelverk på området. Det er 
imidlertid naturlig sett fra dagligvarebransjens side, å ønske å ha det samme vareutvalget på 
nett som i butikk. Salgsformen krever spesielle tiltak for å innfri kravene til kontroll på 
området, søker må dokumentere systemer som innfrir disse kravene:    
 Systemer som hindrer henting/levering utenfor salgstidene som er fastsatt i 

retningslinjene 
 Systemer som sikrer at transportøren ved levering følger opp kravene i retningslinjene, 

f.eks. at alderskravet er oppfylt og at utlevering ikke skjer til personer som er åpenbart 
påvirket av rusmidler 

 
Bevillingsperiode: Det er naturlig med samme bevillingsperiode som salg og skjenking i 
någjeldende retningslinjer dvs t.o.m. 30. juni 2020. 
 
Gebyrer: Som for ordinære salgsbevillinger fastsettes årlig gebyr etter forventet omsatt 
mengde alkoholholdig drikk pr liter, etter satser fastsatt i sentral forskrift.  
 
Instruks for utøving av kontroll må gjennomgås slik at den også dekker netthandel.  
 
Myndighet: Det er naturlig med samme myndighetsdelegering som er vedtatt for 
alkoholloven med forskrift, se K-sak 67/18, 30.08.18. 
 
Søkere hjemmehørende i andre kommuner 
Tradisjonelt innvilger Øyer kommune bare salgsbevillinger til butikker som er lokalisert i 
Øyer kommune. Når innbyggere eller fritidsinnbyggere netthandler, gjør de det uavhengig 
av kommunegrensa.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at alkoholholdig drikk gruppe 1 er en del av vareutvalget i de fleste 
dagligvarebutikker, og mener det er naturlig å åpne for muligheten for netthandel også av 
disse varene. Søkere må dokumentere at de ved siden av å innfri de kravene som er fastlagt 
for å få innvilget salgsbevilling fra butikk, har betryggende systemer for de spesielle 
utfordringene som følger av netthandel. Dette inkluderer tilrettelegging slik at kommunens 
salgskontroll kan gjennomføres. De to søknadene Øyer kommune har mottatt viser at de 
store kjedene har utviklet forsvarlige systemer som ivaretar dette.  
 
Når det gjelder å åpne opp for butikker som ikke er lokalisert i Øyer kommune er det 
fordeler og ulemper ved det. Det er mange dagligvarebutikker i Øyer som trenger all den 
omsetning de kan få. Det er sannsynlig at det blir mindre samlet transport som følge av 
netthandlingen ved å begrense muligheten til butikker i Øyer. På den andre siden har 
innbyggere og fritidsinnbyggere som netthandler gjerne en lojalitet til en kjede/en butikk, 
det er et spørsmål hvorvidt det er hensiktsmessig å hindre dem i å videreføre disse vanene. 
Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, dette gjelder også i stor grad 
varehandelsmarkedet. Rådmannen har kommet fram til at kommunen bør åpne opp for 
denne type bevillinger for søkere hjemmehørende i Lillehammer-regionen.   
 
Denne saken innebærer endringer i planer og retningslinjer som er vedtatt i 
kommunestyret. Rådmannen mener derfor at saken bør sluttbehandles i kommunestyret.   



 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved 
hentepunkt. 

 
2. Kommunestyret åpner opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før 

bevilling gis.  
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann


