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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN  
FOR GRONG KOMMUNE  

FOR BEVILLINGSPERIODEN 2020 - 2024 
 

Vedtatt av Grong kommunestyre 23. april 2020, sak 24/20. 
 

 
Generelt: 
  
1. Planen gir retningslinjer for Grong kommunes alkoholpolitikk inneværende bevillingsperiode.  

De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer behandles i 
overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen. 

 
2. Grong kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av 

alkoholvarer.  Det er et mål å motarbeide ulovlig produksjon og omsetning, smugling, og 
bevillingsløs skjenking, og forholdene søkes lagt best mulig til rette for en skjenke- og 
drikkekultur innenfor lovverkets rammer. 

 
 
Opplysningsarbeid - tiltak mot alkoholmisbruk: 
 
3. Grong kommune kan gi tilskudd til foreninger og andre som ønsker å gjennomføre rusfrie 

arrangement.  Det skal legges vekt på utbygging av kommunale fritidstilbud for ungdom, 
herunder drift av ungdomsklubb. 

 
4. Forebyggende arbeid skal prioriteres.  I skoleverket skal det legges vekt på 

undervisningsopplegg om alkohol og andre rusmidler.  Kommunens ulike faginstanser, 
herunder ungdom/fritid og helsetjeneste, skal legge vekt på å gi informasjon om 
skadevirkninger som følge av rusmiddelbruk. 

 
 
Bevillingspolitikk: 
 
5. Det settes ikke tak på antall bevillinger.  Formannskapet får delegert avgjørelsesmyndigheten i 

alle salgs- og skjenkebevillingssøknader, og at sakene avgjøres etter en alkoholpolitisk 
vurdering, jfr. planens pkt. 6, 7, 9 og 10. 

 
6. Ved tildeling (herunder også fornyelse) av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses 

egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling.  Det kan tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med 
søkerens utøvelse av bevilling i form av 

 – brudd på vilkår som er satt for bevillingen 
 – brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser 
 – endring av driftskonsept uten godkjenning 
 – klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet 
 – brudd på reklamebestemmelser 
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7. Salgs- eller skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om 
søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som har 
sammenheng med alkohollovens formål. 

 
8. Bevillingsperioden skal være inntil 4 år, og følge valgperioden. Salgs- og skjenkebevillinger 

utløper senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 
9. Det skal føres en grunnleggende restriktiv bevillingspolitikk vedr. skjenking lokalisert til 

steder og arrangement som inkluderer barn / unge,  
 
10. Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet, samt 

målgruppen for virksomheten tillegges vekt.  Negativ erfaring med tidligere driftsform, 
lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. 

 
11. Følgende typer virksomhet kan tildeles skjenkebevilling slik det er spesifisert i punktene 

nedenfor: 
 

 Serveringssteder kan innvilges øl-, vin og brennevinsbevilling.   
 

 Utendørs serveringsareal: Utendørs skjenking av øl og vin kan innvilges.  Som hovedregel 
skal utendørs skjenking tillates kun for sommermånedene, begrenset til tidsrommet 1. mai 
- 30. september, og begrenset fram til senest kl 24:00.   
Det kan gjøre unntak slik at det kan tillates utendørs skjenking også av brennevin ved 
gjestgiveri / gjestegårder / hotell o.l. 
Det kan videre gjøres unntak fra tidsbegrensingen, både for det som gjelder sesong og / 
eller klokkeslett, for bevillinger ved skjenkesteder som er direkte knyttet til lakseturisme, 
skisenter o.l. 

 
 Skjenking ved enkelt anledning: Det kan gis skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin 

både som "ambulerende bevilling" etter alkohollovens § 4-5 og "bevillinger ved enkelt 
bestemt anledning" etter lovens § 1-6.  Vedtaksmyndighet fastsettes i kommunens 
delegasjonsreglement.  Det opprettes to ambulerende bevillinger for øl, vin og brennevin 
for bevillingsperioden 1.7.2020 - 30.6.2024. 

 
12. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan tildeles virksomheter innenfor den til 

enhver tid gjeldende bestemmelser i Alkoholloven med tilhørende forskrifter. 
 
13. Kommunen skal informere alle eiere av forsamlingslokaler om alkohollovens 

skjenkebestemmelser, med henstilling om å videreformidle informasjonen til sine leietakere. 
 
14. Alle søknader om bevilling skal undergis en konkret vurdering, blant annet med hensyn til 

hvorvidt normaltidene for salg og skjenking skal kunne fravikes i det enkelte tilfelle.   


