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VEDTAK OM TILDELING AV PRIKK ETTER UTFØRT KONTROLL 09.07.2022 
VINGROM MAT AS - REMA 1000 VINGROM 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Lillehammer kommunestyre vedtatt den 28. 
november 2019. 
 
Bakgrunn 
Det vises til forhåndsvarsel datert 05.09.2022 med melding om tildeling av prikk, ihht. 
alkohollovens kapittel 10, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Deres frist for å uttale dere i saken var 26.09.2022. Det er ikke mottatt merknader til kommunens 
forhåndsvarsel innen fristen.  
 
Det vises til kontrollrapport utført hos Rema 1000 Vingrom av Trygg24 AS den 09.07.2022.  
I kontrollrapporten er det beskrevet brudd på kravet om plassering av alkoholholdig drikk, jf. 
alkoholforskriften § 3‐3.  
 
I kommentarrubrikken noteres følgende:  
«I avdelingen med og uten alkohol så er det plassert sagene lite med 4.2% i hyllene med 
alkoholfri/svak drikk. Snakker med ansvarshavende og ølet blir flyttet på rett hylle og prislappen 
fjernet umiddelbart.»  
 
Kontrollrapporten ble sent til bevillingshaver på e-post den 01.08.2022, jf. alkoholforskriften 
§ 9-6. Bevillingshaver fikk frist til den 15.08.2022 på å komme med uttalelse til rapporten.  
 
Bevillingshaver uttalte den 14.08.2022 at plasseringen av alkohol ble tatt hånd om på stedet og 
at bevillingshaver har gjennomgått rutinger for alkoholplassering. 
 
Lovgrunnlag  
Alkoholforskriften § 3‐3 lyder: «Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til 
andre enn Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan 
forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.» 
 
Ihht. alkoholforskriften § 10-2, første ledd, skal kommunen ved overtredelser som nevnt i § 10-3 
tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. 
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Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende jf. 
alkoholforskriften § 10-2, andre ledd.  
 
Vurdering 
Etter alkoholforskriften § 3‐3 skal alkoholholdig drikke plasseres på salgsstedet på en slik måte 
at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.  
 
Det går fram av kontrollrapporten den 09.07.2022 at alkoholholdig drikke var plassert sammen 
med alkoholfritt drikke. Slik plassering vurderes å være i strid med alkoholforskriften § 3‐3 og gi 
grunnlag for tildeling av en prikk etter alkoholforskriften § 10‐3 fjerde ledd sjette strekpunkt. 
 
Konklusjon  
Kommunen anser overtredelsen til å være et normaltilfelle, og foreslår at bevillingshaver tildeles 
én prikk for brudd på alkoholforskriften § 3‐3, jf. alkoholforskriften § 10‐3 fjerde ledd sjette 
strekpunkt. 
 
 
Ihht. til gjeldende delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 28. november 2019, vil 
kommunedirektøren fatte følgende  
 
V E D T A K:  
 
1. Vingrom Mat AS tildeles én prikk for brudd på alkoholforskriften § 3‐3, jf. 

alkoholforskriften § 10‐3 fjerde ledd sjette strekpunkt.  
 
 

Det informeres om klageadgang på enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 28. I henhold til 
alkoholloven § 1-16 kan kommunens vedtak etter alkoholloven påklages til fylkesmannen. 
Klagefrist er 3 uker fra mottak av dette brev jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage 
adresseres til Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer. 

 

Med hilsen 

Thor Kristian Høilund      Hanne Bjaanes Nyhagen 
Kommuneadvokat      Advokatfullmektig 

 


