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Salgsbevillingsgebyr 2022 - Auna Handel AS (Bunnpris Oppdal)
Behandlet av: Kommunedirektøren
Saksopplysninger:
Salgssteder med kommunal salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 med
alkoholinnhold mellom 2,5 volumprosent og mindre enn 22 volumprosent skal betale et årlig
bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyret tilfaller
kommunen.
Gebyrsatser for salg av alkoholholdige drikker i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) er
fastsatt til kr. 0,22 pr. vareliter og alkoholholdige drikker i gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol) er fastsatt til kr. 0,62 pr. vareliter med et minimumsgebyr på kr. 1.760,-.
Myndigheten til å beregne og fatte vedtak om innbetaling av gebyr er delegert fra kommunestyret til
rådmannen, og videredelegert til rådgiver helse og omsorg. Gebyrinntekten er av kommunestyret vedtatt
brukt til kontrolltiltak og til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
Fra Auna Handel AS (Bunnpris Oppdal) har kommunen fått følgende opplysninger om
alkoholomsetningen i 2021
Gruppe 1 - 66.241 liter.
Med en gebyrsats på kr. 0,22 pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 beregnes bevillingsgebyret
for 2022 til kr. 14.573,02. Beløpet ligger over minimumsgebyret.
Vurdering:
Det er ingenting som tilsier at gebyret skal settes lavere enn beregnet gebyr.
Administrativt vedtak:
Med hjemmel i Forskrift til alkoholloven kap. 6 settes salgsbevillingsgebyret for alkoholomsetning i 2022
til kr. 14.573,02. Beløpet blir fakturert fra 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
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