
ULLENSAKER
kommune

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ULLENSAKER 
KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 10.05.2016.

Salgstider i kommunen er som følger:
Hverdager kl 0800 – 2000
Dagen før søn- og helligdager kl 0800 – 1800
Salg av alkoholholdig drikk på søn- og helligdager er forbudt

Skjenketider i kommunen er som følger:
Alkoholholdig drikk gruppe1 1 og 2 kl 0800 – 0230
Alkoholholdig drikk gruppe 3 kl 1300 – 0230
Åpningstid til kl 0300
Uteservering avsluttes kl 0100

Skjenketider innenfor sikkerhetssonen på Oslo Lufthavn Gardermoen er som følger:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kl 0600 – 0300
Alkoholholdig drikk gruppe 3 kl 1300 – 0300
Åpningstid fritt

Lokale alkoholpolitiske retningslinjer ved behandling av salgs- og skjenkebevilling:
Det gis ikke bevilling til salgssteder og skjenkesteder som er å anse som kiosk, storkiosk og
   lignende.
Det gis ikke bevilling til idrettsarrangement og andre arrangement som i hovedsak er rettet mot barn 
og unge.
Dagens praksis med ambulerende skjenkebevilling i kulturhuset videreføres.

Reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser:
Alkoholloven gir bevillingsmyndighetene adgang til å inndra en bevilling etter § 1-8.

Fra 1.1.2016 ble det innført et nasjonalt prikktildelingssystem med normerte regler for
inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning gjelder hvis:

                                                

1 *Grupper jf. alkoholloven §1-3



Side 2 av 2

 Innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter 
alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven. 

 Brudd på bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens 
formål.

 Brudd på plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket.

Hvis det tildeles totalt 12 prikker i løpet av en periode på to år blir bevillingen inndratt. 
Minstereaksjonen for inndragning er én uke, og vedtaket om inndragning vil iverksettes i løpet av fire 
uker.

Følgende overtredelser vil gi åtte prikker:
 Salg og skjenking til mindreårige
 Brudd på bistandsplikten
 Brudd på kravet om forsvarlig drift
 Hindring av kontroll

Følgende overtredelser vil gi fire prikker:
 Salg og skjenking til åpenbart påvirket person
 Brudd på tidsbestemmelsene
 Skjenking av alkoholholdig drikk over 22 volumprosent til person mellom 18 og 20 år
 Brudd på alderskrav for den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser vil gi to prikker:
 Åpenbart påvirket person i lokalet
 Mangler ved internkontrollsystemet
 Manglende levering av omsetningsoppgave og betaling av gebyr
 Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 Gjentatt diskriminering
 Gjentatt narkotikaomsetning

Følgende overtredelser vil gi én prikk:
 Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket m.m.
 Konsum av medbrakt alkohol
 Gjester tar med alkohol ut
 Brudd på reklameforbudet

I alle tilfeller der det foreligger brudd på alkoholloven vil bevillingshaver bli tilskrevet. 

Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi sin tilbakemelding. Fristen for å 
gi tilbakemelding er vanligvis på to uker. Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er 
utløpt blir saken vurdert av kommunen. 

Kommunens reaksjon kan påklages til Fylkesmannen som klageinstans. Hovedutvalget for 
overordnet planlegging er underinstans for klager etter loven her. 

Klagen fremmes til Ullensaker kommune. Dersom ikke kommunen tar klagen til følge, vil den 
bli sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

Klagefristen er tre uke fra det tidspunkt klager mottok vedtaket klagen er rettet mot, jf. 



Side 3 av 3

Forvaltningsloven (fvl) §§ 29 flg. Klagen bør være skriftlig, nevne den endring som ønskes og 
grunnene til dette, jf fvl § 32. Etter fvl § 42 kan klager be om at vedtak ikke blir iverksatt før 
klagesaken er avsluttet.


