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Bevillingsgebyr, skjenkebevilling for alkohol ved enkeltanledninger

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Bevillingsgebyr, skjenkebevilling for alkohol, enkeltanledning: Minimum kr. 350 pr
gang. Beløpet kan endres i betalingsregulativet.

2.

Alkoholpolitisk handlingsplan og betalingsregulativet endres tilsvarende.

Vedlegg
1

Interpellasjon skjenkegebyr

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet i sak 59/16 Ruspolitisk plan 2016-2020 med alkoholpolitisk
handlingsplan. Forskrift om åpningstider for serveringssteder. Kommunestyret fattet følgende
enstemmige vedtak i pkt. 3:
«Bevillingsgebyrer:
 Faste salgsbevillinger: Minimumssatsen i alkoholforskriften § 6-2.
 Faste skjenkebevillinger: Minimumssatsen i alkoholforskriften § 6-2.






Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk
omsetning, foretar kommunen etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i
alkoholforskriften § 6-2.
Ambulerende bevilling: Maksimumssatsen i alkoholforskriften § 6-2.
Skjenkebevilling enkeltanledning: Minimum kr. 1000 pr gang. Beløpet kan endres i
betalingsregulativet.
Der det er innvilget skjenkebevilling for enkeltanledning kan det ved større
arrangementer kreves at det leveres omsetningsoppgave, senest 1 mnd etter
arrangementet. På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune
etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-2. Dette
fastsettes i bevillingsvedtaket.

Gebyrene innarbeides i betalingsregulativet.»
Bakgrunnen for dette vedtaket var vurdert i saksframlegget til Kommunestyrets sak 59/16:
«For skjenkebevilling for enkeltanledning er gebyret fastsatt til kr. 340 pr gang i 2016. Med
hjemmel alkoholforskriften kapittel 6 økes denne til kr. 1000,- pr gang fra 2017, dette for å
dekke de faktiske utgiftene kommunen har ved slike søknader. Dette innarbeides også i
betalingsregulativet for 2017, og kan endres senere. Der det er innvilget skjenkebevilling for
enkeltanledning kan det ved større arrangementer kreves at det leveres omsetningsoppgave,
senest 1 mnd etter arrangementet. På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål
kommune etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i alkoholforskriften § 6-2.
(Alkoholforskriften § 6-2, annet avsnitt). Dette fastsettes i bevillingsvedtaket.»
Alkoholforskriften § 6-2, 3. ledd:
«Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1570 for salg og kr 4900 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 350 pr.
gang.»
I alkoholpolitisk handlingsplan pkt 1.3 er bl.a. disse definisjonene:
«Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. (Alkoholloven § 1-4)
Ambulerende skjenkebevilling; en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet
selskap, der det selges alkohol. (Alkoholloven § 4-5)
Enkeltanledning: Skjenkebevilling kan gis for en enkelt bestemt anledning der det selges
alkohol. (Alkoholloven § 1-6 andre ledd)»
Til kommunestyrets møte 09.03.2017 ble det fremmet en interpellasjon vedr. skjenkegebyr,
se vedlegg. I denne interpellasjonen er det bl.a. hevdet at gebyret på minimum kr. 1000,- pr
gang slår uheldig ut for lag og foreninger som arrangerer lokale tilstelninger, som pubkvelder
og quiz arrangementer, i en slik grad at disse står i fare for å ikke bli arrangert.
Vurdering:
Som det fremgår av alkoholforskriften § 6-2, 3. ledd er bevillingsgebyret pr. år minimum kr
4900 for skjenking. Kommunestyret kan likevel i særlige tilfelle bestemme at gebyret settes
lavere. Når det gjelder skjenkegebyr for enkeltanledninger var det dette som ble gjort i
kommunestyrets sak 59/16.
Det er nå et politisk ønske om å sette gebyret for enkeltanledninger ytterligere ned.
I 2016 hadde vi ca 40 ordinære bevillinger for enkeltanledninger, mot tidligere år der det har
vært ca 30 pr. år. I 2016 var det budsjettert med kr 60 000 i gebyrinntekt for faste

bevillinger, enkeltanledninger og ambulerende bevillinger. Regnskapet for 2016 viste kr 62
530. For 2017 er det budsjettert med kr. 60 000.
Dersom dette gir økonomiske konsekvenser i budsjett 2017, vil rådmannen komme tilbake til
det i tertialrapport 2.
Konklusjon:
Bevillingsgebyr, skjenkebevilling enkeltanledning reduseres til minimum kr. 350 pr gang.
Beløpet kan endres i betalingsregulativet.
De øvrige punktene i Kommunestyrets vedtak i sak 59/16 beholdes.

