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Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Restaurantdrift AS (Onkel Pudder)
Behandlet av: Kommunedirektøren
Saksopplysninger:
Skjenkesteder med kommunal skjenkebevilling for øl, vin og brennevin skal betale et årlig
bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk. I følge endringer i
alkoholforskriften § 6-2 er minimumsgebyret for skjenking av alkohol fastsatt til 5.500,- med virkning fra
1.1.2022. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
Myndighet til å beregne og fatte vedtak om innbetaling av gebyret er delegert fra kommunestyret til
rådmannen og videredelegert til rådgiver helse og omsorg jfr. Oppdal kommunes delegeringsreglement.
Gebyret tilfaller kommunen. Gebyrinntekten er av kommunestyret vedtatt brukt til kontrolltiltak og til
forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
Gebyrsatsen for skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,4 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) er satt til
kr. 0,51 pr. vareliter, i gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) til kr. 1,34 pr. vareliter
og i gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) til kr. 4,42 pr. vareliter.
Fra Oppdal Restaurantdrift AS har kommunen mottatt følgende opplysninger om samlet
alkoholomsetning i 2021:
Gruppe 1:
837,52
liter
Gruppe 2:
11
liter
Gruppe 3:
2,1
liter
Med bakgrunn i alkoholomsetningen i 2021 blir beregnet bevillingsgebyr for 2022 kr. 451,16.
Beløpet ligger under minimumsgebyret.
Vurdering:
Det er ingenting som taler for at gebyret skal settes lavere enn minimumsgebyret.

Administrativt vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven § 6-2 med forskrifter settes skjenkebevillingsgebyret for Oppdal
Restaurantdrift AS (Onkel Pudder) for alkoholomsetningen i 2022 til kr. 5.500,-.
Beløpet vil bli innkrevd av Oppdal kommune v/økonomikontoret
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Saken er behandlet administrativt i flg. kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Servicetorget

Med hilsen
Frøydis Lindstrøm
Rådgiver Helse og omsorg
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