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Foreløpig svar og behov for mer informasjon - søknad om bevilling av 
salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 
Best Børsa AS 
 
Viser til søknad om midlertidig salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden uke 8 til uke 
48 2022 for Best Børsa AS. Søknaden vil bli behandlet i kommunestyret 17.03.2022. Vi må motta 
opplysningene som her blir etterspurt innen 08.03.2022 for at disse tilleggsopplysningene skal bli med i 
behandlingen av saken i kommunestyret. 
 

Dokumentasjon på forventet salg 
Jamfør alkoholforskriftens § 3-4 første ledd, kan det ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til 
bensinstasjon eller kiosk. I andre ledd defineres hva «bensinstasjon» skal forståes som; bensinstasjon skal 
forståes som et utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller 
vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. Det sentrale i definisjonen er altså hvilke varer som rent faktisk 
selges eller omsettes, det vil si hvilke vareslag bruttoomsetningen er knyttet til - dette i motsetning til 
for eksempel hvor mye hylleplass de motorrelaterte varene opptar i forhold til dagligvarene. 
 
I søknaden opplyses det om at Best Børsa AS skal endre sitt konsept til å tilby et stort utvalg 
dagligvarer. Videre opplyses det om at salg av drivstoff og andre motorrelaterte varer kun vil være en 
bi-inntekt, det vil si at dagligvarekategoriene vil utgjøre en større del av omsetningen.  
 
For å vurdere om det er lovlig å innvilge salgsbevilling for Best Børsa AS, er det derfor essensielt å 
avklare hva forventet omsetning av dagligvarer vil være, dette for å kunne å sammenlikne disse 
omsetningstallene med omsetningstall for drivstoff og andre motorrelaterte varer.  
 
Det er viktig å poengtere at bevisbyrden i denne saken ligger hos Best Børsa AS. Det er ikke 
kommunen som må påvise at virksomheten i det vesentlige har omsetning av drivstoff og 
motorrelaterte varer, for å ha grunnlag for å avslå søknaden. Det er Best Børsa AS som må fremlegge 
dokumentasjon over forventete salgstall, slik at bevillingsmyndigheten kan foreta en vurdering om det 
er enten dagligvarer eller drivstoff og motorrelaterte varer som i det vesentlige omsettes. Dette bes 
ettersendt. 
 



 

På hvilken måte fremstår utsalgsstedet? 
I tillegg til vurderingen av hvilke vareslag bruttoomsetningen er knyttet til, må bevillingsmyndigheten 
foreta en helhetsvurdering av hva slags type virksomhet utsalgsstedet fremstår som. (Se Håndbok 
i alkoholloven m.v. IS – 5/2008. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.). Fremstår 
utsalgsstedet som en bensinstasjon er det etter alkoholforskriftens § 3-4 forbud mot å gi salgsbevilling. 
 
Best er en landsdekkende bensinstasjonkjede, og Best Børsa AS er registrert i Brønnøysundregisteret 
som en bensinstasjon. Best-stasjonene er kjent for mange, og de fleste forbinder og gjenkjenner Best-
virksomhetene som en nettopp bensinstasjoner. Dette gjelder følgelig også for Best Børsa. Det fremgår 
ikke i søknaden om det er planlagt at det skal gjøres noe med måten utsalgstedet fremstår som.  
 
Det nevnes avslutningsvis i søknaden at om lag 100 nærbutikker i landet har kombinasjonssalg med 
salgsbevilling. Vi ønsker om mulig mer informasjon om slik typer butikker. 

Kunnskapsprøven i alkoholloven 
Det kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling. 
Dette kan eventuelt settes som et vilkår for bevillingen.  
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