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Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre godkjenner at salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Nordmela
Landhandleri og Kafé AS kan skje ved ubemannet/fjernbetjent butikk.
Endringen for salg av alkohol fra fjernbetjent butikk begrenses til ett år fra vedtaksdato.
Bevillingshaver må innen fristens utløp søke om videreføring. Kommunestyret delegerer til
rådmannen å foreta vurdering om videreføring kan innvilges frem til 30.09.2024 eller om
ordningen må avsluttes slik at alkohol kun kan selges ved bemannet butikk frem til denne
dato.
Det forutsettes at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

Kirsten L. Pedersen
Rådmann
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Bakgrunn for saken:
Nordmela Landhandleri og Kafé AS skal innføre endring av sin driftsform. Dette innebærer
blant annet selvbetjente kasser og døgnåpen butikk som vi være ubemannet/fjernbetjent
deler av døgnet.
Da forretningen har salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, søkes det om
godkjenning for endringen av salgsbevillingen.
Faktiske opplysninger:
Søker opplyser bla. følgende om ordningen med selvbetjent ubemannet butikk:
Ordning med selvbetjent butikk har vært godt utprøvd med pilotbutikker gjennom det
statlige Merkur-programmet som er meget positiv til denne løsningen.
Konkret vil endringen påvirke salgsbevillingen for alkoholholdig drikk da butikken i noen
tidsrom vil være ubemannet/fjernbetjent.

Om Nordmela Landhandleri og Kafé AS og Snarkjøp Gruppen AS:
Nordmela Landhandleri og Kafé AS har hatt salgsbevilling siden oppstarten i 2015. Det er
ingen planer om endringer i eierskap eller av styrer og stedfortreder.
Snarkjøp Gruppen AS er en selvstendig liten dagligvarekjede med 49 utsalgssteder på små og
mindre steder med butikker som lokalt er tilpasset og drevet av selvstendige kjøpmenn og
kvinner. Konseptet har butikkmedarbeidere. Forskjellen fra en vanlig dagligvarebutikk er at
de utfører andre oppgaver i det daglige enn å sitte i kassen. Lover og regler blir overholdt,
noe som er det aller viktigste i konseptet. Innenfor kjernetiden, som dekker mye av
tidsrommet for salg av alkoholholdig drikk, vil butikken være betjent med en servicestasjon. I
tillegg vil kafe være bemannet, denne vil også i enkelte tidsrom være bemannet i samme
tidsrom som salg av alkoholholdig drikk foregår. Det betyr at mye av salget fremdeles vil
være overvåket av betjening. I tillegg vil alle deler av butikken, samt inngangspartiet være
overvåket av kamera, der det alltid er en medarbeider på vakt som overvåker butikken.
Snarkjøp Gruppen jobber med en sentralt styrt vaktordning som vil tilbys alle butikker i
kjeden. Denne ordningen vil mest sannsynlig være på plass til Nordmela Landhandleri og
Kafé AS innfører ordningen. Inntil dette er på plass, vil egne ansatte ved butikken ta seg av
døgnkontinuerlig vaktordning.
Det er etablert flere selvbetjente, døgnåpne dagligvarebutikker i Norge med bevilling for salg
av alkoholholdig drikk gruppe 1. Konseptet har vist seg meget godt for å ivareta
dagligvarehandel, inkludert salg av alkoholholdig drikk. Reglene for plassering av varene,
overholdelse av utleveringstider, og legitimasjonskontroll ivaretar de lover og regler som
gjelder for salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Kundekonsept Nordmela Landhandleri og Kafé AS:
For å komme seg inn i butikken må kunden benytte bankkort og kode i en terminal utenfor
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inngangsdøren. Gjennom dette aksepterer kunden teknologien for selvbetjent handel.
Når kunden har lagt de ønskede varene i kassen, inkludert alkoholholdig drikk, går kunden til
den selvbetjente kassen for å betale. Etter at kunden har skannet dagligvarene, inkludert
den alkoholholdige drikken, og trykket på betalingsknappen «Betal», vil
butikkmedarbeideren på vakt få et varsel om at en kunde ønsker å kjøpe aldersbestemte
varer. Dette er uavhengig av om kunden har registrert fingeravtrykk fra før eller ønsker å
registrere seg som ny kunde. Kunden vil få to alternativer ved skanning av alkoholholdig
drikk.
Alternativ 1
«Skann fingeravtrykk» - når kunden sitt fingeravtrykk er registrert fra før.
Alternativ 2
«Tilkalling betjening» - Butikkmedarbeideren får varsel på telefon at en kunde ønsker hjelp
og at det i dette momentet er å få registrert fingeravtrykket sitt ved en visuell kontroll av
legitimasjon til kunden. Butikkbetjeningen vil da være tilgjengelig for kunden, slik at kunden
kan legitimere seg med legitimasjon, og deretter med fingeravtrykk fra tommel. Det sikrer at
alle som ønsker å kjøpe alkohol, faktisk blir kontrollert gjennom selvbetjente kasser, noe
som kvalitets sikrer og ivaretar god kontroll.

Legitimasjonskontroll
Når kunden skanner alkoholholdig drikk i kassen, vil det som nevnt gis varsel fra kassen om
legitimasjonssjekk (dersom fingeravtrykk ikke er registrert tidligere) til en butikkansatt som
vil sjekke legitimasjonen. Legitimasjonen fremvises over kamera eller til fysisk ansatt til stede
i butikken. Hvis kunden ikke legitimerer seg, vil kunden ikke kunne handle alkoholholdig
drikk.

Overholdelse av utleveringstider
Butikken vil ha låsbare skap for oppbevaring av alkoholholdige drikkevarer. Skapene vil låse
seg automatisk opp når alkoholsalget starer og stenges automatisk ved salgstidens slutt,
altså innfor innvilget salgstid for alkoholholdig drikk. Skapene er utstyrt med en magnetisk
lås som er koblet opp mot systemene Snarkjøp benytter. Systemet er tidsinnstilt, sikre for
innbrudd og feil håndtering utenfor salgstiden for alkoholholdig drikk.
De alkoholholdige drikkevarene vil kun være tilgjengelig fra disse låsbare skapene.

Salg til personer påvirket av rusmidler
Av søknaden fremgår det at butikken innenfor kjernetiden, som dekker mye av tidsrommet
for salg av alkoholholdig drikk, vil være betjent med en servicestasjon. I tillegg vil kafé være
bemannet, denne vil også i enkelte tidsrom være bemannet i samme tidsrom som salg av
alkoholholdig drikk foregår.
Søker opplyser at butikken vil være kameraovervåket hele døgnet når butikken ikke er
bemannet. Det går varsel til vaktsentral når kunder ankommer butikken. Det er stor
sannsynlighet for at personer som er synlig påvirket av rusmidler blir oppdaget slik at salget
av alkoholholdig drikk blir stoppet. Det som ikke lar seg kontrollere er lukt, noe som er et
Side 5 av 6

moment i vurderingen når en persons påvirkningsgrad skal vurderes.
Vurdering:
Søker har synliggjort at den tekniske løsningen er forsvarlig, med unntak av lukt som ikke lar
seg vurdere. Etter en helhetsvurdering av konseptet og den tekniske løsningen, ansees
kontrollhensynene likevel å være tilstrekkelig ivaretatt.
Konseptet med salg av alkohol fra fjernbetjent butikk er nytt, og det er derfor vanskelig å se
eventuelle utfordringer med et slikt konsept på sikt. Rådmannen anbefaler at endringen for
salg av alkohol fra fjernbetjent butikk begrenses til ett år fra vedtaksdato. Bevillingshaver
må innen fristens utløp søke om videreføring. Kommunestyret delegerer til rådmannen å
foreta vurdering om videreføring kan innvilges frem til 30.09.2024 eller om ordningen må
avsluttes slik at alkohol kun kan selges ved bemannet butikk frem til denne dato.
Det forutsettes at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.
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