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Butikker og nettbutikker som får innvilget salgsbevilling for hentepunkter og hjemlevering av 
alkohol må til enhver tid innrette seg etter de regler som følger av alkoholloven og 
retningslinjer vedtatt av Sarpsborg kommune. Bevillingshaver er ansvarlig for at alle ansatte 
som skal utlevere alkohol har fått grundig opplæring om lovverket, dette gjelder også hvis det 
blir benyttet uavhengige speditører i forbindelse med utlevering. Styrer og stedfortreder skal 
ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven (alkoholloven § 1-7 c). 
 
Kommunen kan innhente statistikker for hjemlevering og utlevering ved hentepunkter ved 
behov.  
 
Alderskontroll og legitimasjonsplikt 
Salg og utlevering av alkoholdige varer (0,7 - 22% alkohol) skal bare skje til personer over 18 
år. Det forventes at nettbutikkene etablerer gode rutiner for alderskontroll.  
- Legitimasjon må fremvises ved utlevering.  
- Hvis legitimasjon ikke kan fremvises eller hvis den ansatte er i tvil om gyldigheten  
  av legitimasjonen, skal alkoholholdige varer ikke utleveres. 
- De bestilte varene skal kun leveres til mottakeren som har bestilt varene.  
- Alle alderskontroller og eventuelle avvisninger skal registreres og utleveres  
  kommunen ved forespørsel. 
- Det er ikke tillatt å sette igjen kundeordre med alkoholholdige varer, uten at  
  mottaker er fysisk tilstede ved overleveringen. 
 
Salg og utlevering til person som er rusmiddelpåvirket 
- Det er forbudt å utlevere alkohol til person som er rusmiddelpåvirket (alkoholloven § 8-11). 
- Den som foretar utleveringen må foreta en vurdering av om personen det skal utleveres til  
  oppfyller dette kravet.  
- Vurderingen må foretas både ved hjemlevering og ved hentepunkt.   
 
Salgs- og utleveringstid 
Salg av alkoholholdige varer i Sarpsborg kommune følger maksimaltid i alkoholloven § 3-7 
(bystyrevedtak 24.05.2017). 
- Nettbutikken må opplyse om salgs- og utleveringstider ved bestilling. 
- Det er tillatt å bestille alkohol i nettbutikken utenom salgstidene.  
- Utleveringen av alkohol må finne sted innenfor salgstidene til Sarpsborg kommune.  

Salgskontroll 
Kommunen er ansvarlig for kontroll med salgsbevillinger som gis. Kontrollselskap som 
kommunen har avtale med utfører selve kontrollen for Sarpsborg kommune.  
- Kontrollselskapet kan møte opp ved hentepunktene for å foreta kontroll med at utleveringen  
  skjer i overensstemmelse med loven og bevillingen som er gitt.  
- Kontrollselskapet kan gjennomføre kontroll ved hovedkontoret før utkjøring. 
- Kontrollselskapet kan være med på hjemlevering av alkoholholdige varer. 
- Kommunen kan be om adresse og tidspunkt for utlevering av alkoholholdige varer i  
  Sarpsborg for å observere ved utlevering. Forbruker må krysse av ved bestilling av   
  alkoholholdige varer i nettbutikk om at «kommunen kan få utlevert din adresse, tidspunkt for  
  utlevering og møte opp for kontroll» (grunnet personvernloven). 
 



Hentepunkter for utlevering 
- Hentepunkter for utlevering av alkohol skal godkjennes av rådmannen. 
- Godkjenning av hentepunkter skal vurderes etter samme retningslinjer som gjelder for  
  salgs- og skjenkebevillinger. 
- Ubetjent utlevering av alkoholholdig drikk er ikke tillatt. 
- Hentepunkt på/ved bensinstasjon er ikke tillatt. 
- Alderskontroll må utføres på lik linje som i butikk med salgsbevilling.  

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

http://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/byen-og-kommunen/2016---2020-retningslinjer-for-behandling-av-soknader-om-salgs--og-skjenkebevillinger.pdf

