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BYDELSUTVALGENES HØRINGSUTTALELSER I BEVILLINGSSAKER 
 

Sammendrag: 

Næringsetaten ber om tilbakemelding fra hver enkelt bydel hvordan plikten etter alkoholloven  

§ 1-7 vil bli ivaretatt i sommer. 

Bydelsdirektøren anbefaler at helse- og sosialkomiteen gir bydelsadministrasjonen fullmakt i 

forbindelse med uttalelser om skjenkebevilling og søknader om eierskifte vedrørende 

salgsbevillinger i sommer. 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Næringsetaten hvor det vises til at det følger av alkoholloven § 1-7 at 

uttalelse fra sosialtjenesten skal innhentes før søknad om salgs- og skjenkebevilling avgjøres. 

Videre vises til at flere av bydelsutvalgene ikke avholder møter i sommersesongen. 

Næringsetaten ber om tilbakemelding fra hver enkelt bydel hvordan plikten etter alkoholloven § 

1-7 vil bli ivaretatt i sommer. 

 
Næringsetaten mottar fortløpende søknader om ny salgs- eller skjenkebevilling der 

bevillingssøker ikke kan drifte virksomheten før søknad om salgs- eller skjenkebevilling er 

innvilget. Videre følger det av alkoholloven § 1-10 at ved eierskifte kan ikke bevillingssøker drive på 

tidligere eiers bevilling i mer enn 4 måneder fra overdragelsesdato.  

Ved utløp av denne fristen faller salgs- eller skjenkebevillingen bort, jf alkoholloven § 1-10. 

Det påpekes at det er viktig at det ikke blir flere måneders opphold i forhold til behandling av 

forespørsel om uttalelse. Etaten har saksbehandlingstid normert til mellom 60 og 90 dager for søknad 

om salgs- eller skjenkebevilling, inklusiv høringsprosessen i bydelen. 

Næringsetaten informerer om at det er viktig at bydelenes høringsuttalelse i henhold til alkoholloven i 

sommersesongen ikke overstiger mer enn 1 måned. 

I brevet fra Næringsetaten minnes bydelen på om at administrasjonen kan delegeres myndighet til 

å uttale seg om disse sakene, jfr Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2008 side 55. 

Helse- og sosialkomiteen har allerede delegert til bydelsdirektøren å avgi bydelens uttalelse i 

forbindelse med søknad om salgsbevilling i dagligvareforretninger og andre forretninger, jf møte i 

HSK 15.02.2012. Til orientering kan nevnes at bydelsutvalget ga bydelsadministrasjonen, på møte 

29.05.2013, fullmakt i forbindelse med skjenkebevillinger og søknader om eierskifte vedr 

salgsbevillinger for sommeren 2013. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Helse- og sosialkomiteen gir bydelsadministrasjonen fullmakt i forbindelse med uttalelse om 

skjenkebevilling og søknader om eierskifte vedrørende salgsbevillinger i sommer. 
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