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Inderøy Mosteri - søknad om kommunal bevilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Søknad om utvidet kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning og salg av alkoholholdig
drikk gruppe 1 og 2 for salg i egen virksomhet for Inderøy Mosteri AS, Sakshaugvegen 36,
7670 Inderøy org. nr. 922606390 i bevillingsperioden fram til 30.09.2024 innvilges. Salget
kan kun skje i naturlig tilknytning til produksjonsstedet. tilvirkningsbevilling fra produksjon og
salg a
2. Det gis bevilling for tilvirkning og salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket ved beskrevet
areal jf. søknad, ved gården Oppstu på Sakshaug. Bevillingen utvides også til å gjelde
tilvirkning og salg av drikk i alkoholgruppe 2 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens §
3–1b. Det kan ikke være tilsatt brennevin eller blandet med alkoholholdige produkter utenfor
kommentar til posisjon 22.06 i Tolltariffen.
3. Bevilling gjelder for salg av produkter produsert ved salgsstedet og salget utgjør en del av
stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av
innsatsvarene er egenproduserte.
4. Det gis tillatelse til å selge inntil 15 000 liter alkoholholdig drikke gruppe 2 pr år.
5. Bevillingen blir gitt til ett bryggeri med gårdsutsalg. Åpningstider vil være sesongbasert. Det
gis mulighet for salg innenfor kommunens generelle åpningsbestemmelser;
Mandag – fredag, og dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – 20.00.
Søndager og helligdager kl. 08.00 – 18.00
Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00
Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt
6. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Yngve Henriksen f. 30.01.84, med stedfortreder
Maren Brekkvassmo Myrvold f. 27.04.89 med forutsetning om beståtte kunnskapsprøver i
salg etter alkoholloven.

7. Salgs og produksjonsarealet godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og
arealbeskrivelse
Vedlegg
1
2
3

Plantegning Inderøy Mosteri
Salgsbevilgning Inderøy Mosteri
Søknad Inderøy Mosteri

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Inderøy Mosteri AS. Virksomheten ønsker å tilvirke
eplesider som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol som skal selges fra
utsalgstedet.
Inderøy Mosteri ble startet i 2019 som et tilbud til private hageeiere som ønsket hagefrukten sin
presset til eplemost. Det ble en suksess, og allerede i 2020 ble det bygget produksjonslokaler, og
etablert et testfelt med epletrær, og produksjonen av egen drikke ble videreutviklet. Konseptet ble
populært, og i 2020 ble det besluttet å utvide driften og satse i større skala. Det ble inngått avtale om
både jordleie og husleie på gården Oppstu på Sakshaug. I 2021 ble det plantet ytterligere 2000
epletrær på gården til egen most og siderproduksjon. I full bæring produserer disse epletrærne ca 20
tonn epler.
Målgruppen for konseptet er lokalbefolkning i Inderøy, og omreisende turister.
Inderøy Mosteri ønsker å kunne tilby en komplett opplevelse, hvor salg av sider vil gå inn i den totale
helheten i deres drift som omfatter omvisninger, guiding og blomstervandring i eplehagen,
smakinger, leiepressing og gode opplevelser. På sikt er det ønskelig med statlig tilvirkningsløyve, i
tillegg til skjenkebevilling for å kunne gjøre dette produktet komplett.
Inderøy Mosteri skriver i sin søknad at de vil være et supplement i arbeidet med å utvikle Inderøy
som destinasjon.
I forbindelse med økt satsing søkes det nå om etablering av ett bryggeri med tilvirkning, og salg av
alkoholholdig eplesider i forbindelse med utsalgstedet. Styrer og stedfortreder er eiere, og drivere av
Inderøy Mosteri.
Serverings- og skjenkestedets navn: Inderøy Mosteri
Søknaden gjelder:
Utvidet kommunal salgsbevilling med tilvirkning av
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for salg i egen
virksomhet
Type virksomhet:
Bryggeri med gårdsutsalg
Styrer for salgsbevillingen:

Godkjennes Yngve Henriksen 30.01.84 med
forutsetning om bestått kunnskapsprøve i salg.

Stedfortreder

Maren Brekkvassmo Myrvold f. 27.04.89 med
forutsetning om bestått kunnskapsprøve i salg.

Åpningstid:

Sesongbetinget.
Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2 kan ikke overskride følgende tider:
Mandag – fredag, og dagen før Kristi
Himmelfartsdag kl. 08.00 – 20.00.
Søndager og helligdager kl. 08.00 – 18.00
Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00

Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og
utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

Politiets uttalelse:

Politiet uttaler i brev mottatt 31.05.21 at de ikke har
noe å bemerke på vandel eller edruelighet til
personene oppgitt i søknaden

Skatteetaten:

Skatteetaten skriver i brev mottatt 28.05.21 at de
har ingen merknader til de skattemessige forhold i
søknaden.

Helse og sosialtjenesten:

Skriver i mail mottatt 26.05.21 at de har ingen
merknader til saken.

I tillegg har saken følgende ikke trykte vedlegg: uttalelse fra Politiet, uttalelse fra Skatteetaten
uttalelse fra Politiet, uttalelse fra sosial og helsetjenesten, Leiekontrakt.

Vurdering
Alkoholloven § 1-4b sier at bevilling skal tildeles den for hvis regning virksomhetens drives.
Bevillingen skal altså gis til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og
ansvaret for salget eller skjenkingen av alkohol. Bevillingshaver og andre sentrale personer i
virksomheten for eksempel eier, daglig leder eller en som får vesentlig inntekter fra virksomheten,
må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med
alkohollovens formål jfr. alkohollovens § 1-7b. I tillegg må disse personene ha en uklanderlig vandel i
forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 5-1
pålegger at styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser
gitt i medhold av den. Søknader om nye salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig oversendt
høringsinstansene til uttalelse, jfr alkohollovens § 1-7 andre ledd.
Det er i denne saken avgitt uttalelse fra Helse og sosialtjenesten, Politiet og Skatteetaten.
For å starte produksjon av alkoholholdig drikk, må du enten ha statlig tilvirkningsbevilling, eller en
utvidet, kommunal salgs- eller skjenkebevilling med rett til tilvirkning. Med tilvirkning menes enhver
produksjon av alkoholholdig drikk.
Fra 01.07.16 ble alkoholloven endret slik at det er åpnet for salg direkte fra produsent av produkter
over 4,7 volumprosent alkohol som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ikke er tilsatt brennevin
eller er blandet med andre alkoholholdige drikkevarer.
Krav ved bevilling etter 3-1b; Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet
Bevilling etter § 3-1b kan bare gis hvis tilvirkning skal skje ved salgsstedet, og
tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og
salgstilbud.

Bevilling etter § 3-1b første ledd annet punktum og annet ledd for alkoholholdig
drikk gruppe 2 kan bare gis for inntil 15 000 liter pr år og på følgende vilkår:
1. Den alkoholholdige drikken må være omfattet av produktlisten i kommentar til
posisjon 22.06 i Tolltariffen og kan ikke være tilsatt brennevin eller blandet med
alkoholholdige produkter utenfor kommentar til posisjon 22.06 i Tolltariffen.
2. Minst en tredjedel av innsatsvarer som gir produktet dets karakter, må være
egenprodusert.
En kommunal salgsbevilling kan, dersom vilkår som følger av § 1-7f første og andre ledd er oppfylt,
utvides til å omfatte tilvirkning for salg av alkoholholdig drikk i egen virksomhet. En kommunal
salgsbevilling med rett til tilvirkning kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og/ eller omfatte tilvirkning av visse alkoholholdige drikker i gruppe 2. Produktene som
tilvirkes kan ikke tilsettes brennevin.
For å få en kommunal salgsbevilling utvidet på denne måten kan salget kun skje ved
produksjonsstedet. Det kreves også at salget og tilvirkningen skjer som «en del av stedets helhetlige
karakter og salgstilbud», jf. § 1-7f første ledd. Når det gjelder tilvirkning og salg av visse produkter i
gruppe 2 stilles det i tillegg vilkår om egenproduksjon av 1/3 av innsatsvarene, se for øvrig
merknadene i pkt. 3.1b.
Virksomheter som ønsker å produsere alkohol for salg utenfor tilvirkningslokalet, må søke om statlig
tilvirkningsbevilling, jf. alkoholloven kapittel 6 og rett til engrossalg, jf. alkoholloven § 1-4c.
I alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune 2020 – 2024 står følgende i punkt 8:
Lokale bryggeri kan tilstås bevilling for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk
gruppe 1 i lukket forpakning direkte til forbruker i tilknytning til produksjons- eller
administrasjonslokale. Jfr § 3- 1 b, og under forutsetning av at krav i § 1-7 f, første
ledd er oppfylt. Bevilling kan etter konkret vurdering utvides for å gjelde salg av
egenprodusert alkoholholdig drikk i gruppe 2. Jfr § 3- 1 b, og under forutsetning av
at krav i § 1-7 f, andre ledd er oppfylt. Salgs og skjenkebevilling kan gis i samme
lokalet i tilknytning til bryggeri.
I henhold til alkoholloven stilles det krav om at søker har en uklanderlig vandel, oppfyller
alkohollovens krav til
bevillingshavere og at søker finnes egnet til å inneha bevilling. Det er ingen momenter vedrørende
vandel eller
økonomisk vandel knyttet til personer i foreliggende søknad som tilsier at utvidet bevilling for
tilvirkning og salg for alkoholholdige drikker i gruppe 1 og 2 ikke kan tildeles, jfr. uttalelser fra politiet
og Skatteetaten.
Inderøy Mosteri dyrker ca 2000 epletrær som i full bæring vil gi ca 20 tonn epler, som igjen vil gi ca
16.000 liter eplemost. Kravet om minst 30% egen råvare anses derfor som oppfylt.
Sider er angitt i produktlisten i Tolltariffen, posisjon 22.06, ikke tilsatt brennevin eller blandet med
alkoholholdige produkter utenfor produktlisten.
Inderøy Mosteri har egen innkjørsel, egen parkering og egne fasiliteter. Anlegget er bygget opp rundt
et naturlig tun, med gressvoll, parkering, produksjonslokale og butikk i tilstøtende lokale. Butikken
bygges i tunet, og ligger ca 20 meter fra selve produksjonslokalene. Salgssted ligger dermed i naturlig
tilknytning i forhold til tilvirkningen slik at det er mulig å kontrollere tilvirkning og salg under ett.
Virksomheten legger vekt på lokal forankring og ønsker å tilby kortreist mat og drikke. I butikken
selges egne produkter, i tillegg til det beste fra lokale matprodusenter i regionen. Som et supplement

selger de også hagerelaterte produkter, og produkter som er relatert til hagebruk, høsting og
sanking, konservering mm. Inderøy Mosteri skriver i sin søknad at de er opptatt av totalopplevelsen,
og at derfor vil være helt naturlig å produsere, og selge eplesider fra gården som en del av deres
totale produkt noe som oppfyller kravet til stedets helhetlige karakter og salgstilbud.
Det er store sesongsvingninger i markedet, så åpningstidene vil variere i forhold til dette. Det er
vanskelig å forutse hvilke åpningstider som vil være mest hensiktsmessige.
Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke overskride følgende tider:
Mandag – fredag, og dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – 20.00.
Søndager og helligdager kl. 08.00 – 18.00
Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00
Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

Konklusjon
På bakgrunn av positive uttalelser og tilbudet som helhet vil gi et godt tilbud til lokalbefolkning og
turisme anbefaler kommunedirektøren at søknad om utvidet kommunal salgsbevilling med tilvirkning
av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for salg i egen virksomhet innvilges som omsøkt.

