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1. Lovgivning 

Kommunen er etter alkohollovens § 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk 

handlingsplan.  Første alkoholpolitiske plan for Hamarøy kommune ble laget for  

perioden 1998 – 2000, og er senere blitt revidert for hver valgperiode. 

 

2. Målsetninger 

2.1 Nasjonale mål 

Hovedmålsettingene for regjeringen er å redusere rusmiddelproblemene, forebygge at 

rusmiddelproblemer oppstår, effektiv behandling, tilstrekkelig rehabilitering og tydelig 

ansvar. 

 

Regjeringen sin alkoholpolitikk søker bl.a. å redusere skadevirkninger, heve debutalderen 

og få et bedre og mer effektivt behandlings- og ettervernstilbud. 

2.2 Kommunale mål 

I tråd med de nasjonale satsningsområdene, og på bakgrunn av tilgjengelig informasjon om 

rusbruk i kommunen, er hovedmålene for alkoholpolitikken i kommunen som følger: 

 

1. Omsetning av alkoholholdige drikker skal reguleres med sikte på å forhindre 

misbruk og i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og 

individuelle skader som alkoholforbruk medfører. 

2. Skape holdninger som fører til en sunn og rusfri livsstil. 

3. Etablere trygge, stimulerende og utviklende ungdomsmiljøer for alle som vokser 

opp i Hamarøy kommune. 

2.3 Delmål 

1. En tilfredsstillende undervisningsvirksomhet om rusgiftsspørsmål i skoler, 

fritidsklubber og på annen måte. 

2. Skape grunnlag for at rusfrie ungdomsklubber kan fungere som alternativ til steder 

hvor alkohol serveres. 

3. Være i stand til å ta seg av personer som misbruker alkohol eller andre berusende 

eller bedøvende midler gjennom et tilfredsstillende rådgivnings- og hjelpeapparat. 

 

3. Bevillingssystemet 

Bevillingssystemet er forankret i alkoholloven, og det er utarbeidet klare og tydelige 

rammer for hvordan dette systemet skal håndheves. 

 

Alkoholloven tar utgangspunkt i at alkohol er en vare som er lovlig å omsette og bruke.  

Formålet med loven er å regulere alkoholomsetningen slik at den skjer i forsvarlige 

former.  Et hovedsiktemål er å begrense skadevirkningene av alkoholbruken, jfr. § 1-1. 

 

Den kommunale alkoholpolitikken må ha som mål å begrense totalforbruket av alkohol.  

Det må derfor tilrettelegges for tilstrekkelige kontrollordninger slik at en sikrer at salg og 

skjenking skjer i samsvar med mål og regelverk. 
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Kommunal bevilling til salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk kan i følge gjeldende 

alkohollov gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. 

 

Bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av 

året, og for en bestemt anledning.  

 

Alkohol er en lovlig og legitim vare, mens bruk av narkotika er illegalt.  Kommunens 

målsetting er imidlertid den samme for begge typer rusmidler. 

 

Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i kommunen, bør skje på en betryggende 

måte innenfor gjeldende regelverk.  Dette forutsetter et samarbeid mellom kommunen 

som bevillingsmyndighet og bevillingshaverne.  Kommunens utfordring vil være å 

praktisere regelverket slik at det er forutsigbart og at alle behandles likt. 

3.1 Oversikt over salg – og skjenking i kommunen 

Situasjonen i Hamarøy nå er at det har vært en stor reduksjon i helårs skjenkesteder.  

Gjestegården på Skutvik har redusert åpning, Ulvsvåg gjestgiveri har meget liten aktivitet 

og gjestegården på Oppeid er overtatt av Hamarøy internasjonale senter. Vi har da igjen 

Hamarøy hotell, Innhavet, som i praksis er det eneste stedet hvor det daglig foregår 

skjenking. 

Bortsett fra et par episoder ved Hamarøy hotell, som egentlig ikke skjenkestedet kan 

lastes for, har det ikke kommet signaler til lensmannskontoret om hendelser som medfører 

at det bør sees på skjenkestedene og deres utførelse. 

Lensmannskontoret har imidlertid et inntrykk av at det i mangel på skjenkesteder foregår 

noe mer privat festing med bruk av alkohol som egentlig ingen har full kontroll over.  

Lensmannskontoret har imidlertid ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger om private 

festmiljøer som det er grunn til å uroe seg over. 

3.2 Utskjenking og solgt alkohol i kommunen. Tabell 

År 2010 2011 

Salg av øl (liter) 150 852 140 117 

Skjenking av øl (liter) 19 616 16 570 

Skjenking av vin (liter) 1 695 1 450 

Skjenking av brennevin (liter) 355 509 

 

4. Alminnelige bestemmelser 

4.1 Styrer og stedfortreder 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder, som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten.  Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. 

Styrer og stedfortreder må være 20 år. Med mindre det søkes om bevilling for en enkelt 

anledning eller ambulerende skjenkebevilling, må de kunne dokumentere kunnskaper om 

alkoholloven og dens forskrifter. 
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4.2 Definisjon av skjenking 

Definisjon av skjenking forstås salg for drikking på stedet.  Som skjenking regnes det også 

når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, 

eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. 

4.3 Definisjon av sluttet selskap 

Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en 

sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale 

på skjenkestedet. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet krets av personer der 

utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges.  Det er ikke tilstrekkelig 

at man før skjenkingen begynner bare skriver seg på en liste eller kjøper billetter. 

 

5. Skjenkebevillinger. Kommunale retningslinjer 

 

1. Bevillingssøknader skal vurderes i forhold til skjenkestedets art. 

2. For alle skjenkesteder kan skjenkebevillingen omfatte alle rettigheter; øl, vin og 

brennevin. 

Bevillingen kan innvilges som alminnelig skjenkebevilling for hele huset. 

3. Det skal i alminnelighet ikke innvilges brennevinsbevilling ved campingplasser uten 

utvidet serveringstilbud.  Hver søknad behandles individuelt ut fra 

serveringslokalets utforming og serveringstilbud. 

4. Skjenketid ved alle skjenkestedene: 

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.30 fredager og lørdager. 

Brennevin fra kl. 13.00 til 02.30 fredager og lørdager. 

Andre dager (søndag – torsdag) kan det skjenkes øl, vin og brennevin til kl. 01.00. 

Konsum av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens 

utløp. 

5. Skjenkesteder med uteservering kan skjenke øl, vin og brennevin ute til kl. 01.00 

hele året. 

6. Skjenkesteder med øl og vinbevilling kan innvilges brennevinsbevilling ved sluttede 

selskaper samt enkelte anledninger. 

7. Sluttede selskaper. 

Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til kl. 03.00. 

8. Bevillingshaverne pålegges å ha et variert alkoholfritt tilbud og gjennomføre 

alkoholfrie kvelder i størst mulig grad. 

9. Skjenkestedene / salgsstedene har plikt til å utarbeide et aktivt 

internkontrollsystem, jfr. forskriften § 8. Det kan gjøres unntak fra plikten når det 

vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse. 

10. Ambulerende bevilling for sluttet selskap. 

Hamarøy kommune kan disponere inntil 2 ambulerende skjenkebevillinger for øl, 

vin og brennevin.  Skjenketid: til kl. 02.30 alle dager. 
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6. Salgsbevillinger. Kommunale retningslinjer 

6.1 Alminnelige bestemmelser 

Bevillingshaver er pliktig til å påse at den som selger og den som kjøper øl er 18 år. 

Salg eller utlevering av øl må ikke skje til person som er åpenbart beruset. 

6.2 Salgstider 

Mandag – fredag: kl. 08.00 – 20.00 

Lørdager:  kl. 08.00 – 18.00 

Salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt 

dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

 

7. Delegasjon 

7.1 Søknad om salgs og skjenkebevilling 

Søknad om salgs- og skjenkebevilling avgjøres av kommunestyret, etter innhenting av 

opplysninger fra politi, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. 

7.2 Følgende myndighet delegeres til rådmannen 

 

1. Tildeling av bevilling for en enkelt anledning. 

2. Utvidelse av skjenketid og skjenkested for en enkelt anledning 

3. Godkjenning av styrer og stedfortreder. 

4. Tildeling av ambulerende skjenkebevilling. 

5. Reaksjonsform i forbindelse med brudd på alkohollovens bestemmelser, 

jfr. kap. 11. Eventuelle anker avgjøres av driftsutvalget. 

6. Hamsundagene; 

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge bevilling, samt innvilge utvidet 

skjenketid for samtlige dager under Hamsundagene, ut over de fastsatte 6 ganger 

pr. år.  

 

Maks antall enkeltanledninger for utvidet skjenketid settes til 6 pr. år for hvert enkelt 

skjenkested.  Søknader ut over denne begrensning bør avslås.  

 

Med en enkelt anledning menes 1-3 dager. 

Søknad må fremmes senest en uke før arrangementet skal avholdes. 

 

8. Alkoholavgifter 

Bevillingsavgift for kommunale skjenke- og salgbevillinger fastsettes innenfor de rammer 

som er gitt av departementet.  Avgiften fastsettes på bakgrunn av omsatt mengde 

alkoholholdig drikk forutgående år, og kreves inn i begynnelsen av året. 

 

Uavhengig av omsatt volum kreves et minstegebyr på kr 1 350 for salg og  

kr 4 000 for skjenking.  Skjenkeavgiften halveres til kr 2 000 for bevillingshavere der 

skjenking av alkoholholdig drikke er et rent biprodukt av hovednæringsvirksomheten og 

derfor har et svært lite omfang.  Eksempel: kunstgalleriene.  
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Skjenkeavgift ved bruk av ambulerende bevilling og for bevilling gitt for en enkelt 

anledning, fastesettes til kr 280 pr. dag.  Avgiften kreves inn samtidig som bevilling 

innvilges. 

8.1 Innsending av oppgave over omsatt mengde alkohol 

Bevillingshaveren har plikt til å oppgi sin omsetning og innbetaling av gebyr. Frist for 

innsending av omsetningstall settes til 01.02. hvert år. 

 

Reaksjonsform ved manglende innsending av omsetningstall: 

Første gangs varsel: Advarsel 

Andre gangs varsel: Bevillingen inndras inntil omsetningsoppgave er mottatt/gebyr er 

betalt.  

 

9. Kontroll 

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til salg- og 

skjenking av alkoholholdig drikk, herunder også kontroll med føring av internkontroll etter 

kapitel 8 i forskriften. 

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at 

det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. 

Kontrollen av salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. 

Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og 

muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet. 

Skriftlig rapport sendes snarest mulig – og innen en uke – til salgs- eller skjenkestedet med 

adgang for bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker. 

Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier.  Hvert sted skal 

kontrolleres minst en gang årlig.  Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange 

kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. 

 

Kommunen kjøper p.t. slike tjenester av vaktselskap. 

I tillegg bør lokale kontrollører utføre kontroller ved salgs- og skjenkestedene etter behov. 

I Hamarøy kommune er driftsutvalget tillagt funksjon som kontrollutvalg, og har bl.a. 

ansvar for utøvelsen av kontroll med kommunal skjenke- og salgsbevilling for alkohol. 

 

10. Samarbeid med bevillingshavere 

Samarbeidsmøter mellom kommunen og bevillingshaverne avvikles annet hvert år, med 

følgende målsetting; 

 

 Overtredelse av alkohollovens bestemmelser skal søkes unngått gjennom 

informasjon samt drøfting av aktuelle problemstillinger. 

 

Ansvaret for etablering av samarbeidsmøtene og innkalling til disse tillegges 

sosialtjenesten. Aktuelle deltakere vil være; sosialtjenesten, medlemmer fra 

driftsutvalget, politiet samt bevillingshaverne. 

 

For søkere av fast skjenkebevilling må kurset «ansvarlig vertskap» gjennomføres i tillegg 

til avholdt prøve i alkoholloven. Brukere av kommunens søkere til bevilling for 

enkeltanledning oppfordres til å gjennomføre kurset «ansvarlig vertskap». Kommunen har 

ansvar for å tilby kurset «ansvarlig vertskap». 
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11. Reaksjonsform ved brudd på alkohollovens bestemmelser 

 

1. Generelt er bevillingshaver ansvarlig for at salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

foregår på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale 

hensyn ivaretas på best mulig måte, jfr. alkohollovens § 1-1. 

2. Ved første gangs overtredelse sendes skriftlig advarsel med henvisning til 

kontrollrapporten. 

3. Ved andre gangs overtredelse av alkohollovens bestemmelser gis følgende reaksjon; 

 

 Salgstid og skjenketid: 

Bevillingen inndras for inntil en uke. 

 

 Bruk av medbragt rusmiddel: 

Bevillingen inndras for inntil en uke. 

 

 Salg/skjenking til åpenbart beruset person: 

Bevillingen inndras for en uke. 

 Personen skal være definert åpenbart beruset av kontrollørene. 

 

 Salg/skjenking av person som ikke fyller lovens vilkår for alder: 

Bevillingen inndras for en uke. 

 

 Salg/skjenking til personer som ikke fyller lovens vilkår for kjøp, bl.a. alder: 

Bevillingen inndras for en måned. 

 

Øvrige andre overtredelser vurderes i hvert enkelt tilfelle i h.h.t. alkohollovens 

bestemmelser. 

 

Ved eventuelt 3. gangs overtredelser gjelder ovenstående reaksjonsbestemmelser med en 

måneds inndraging av bevilling / siste punkt ½ år, eventuelt inndraging av bevillingen. 

 

Vurdering og eventuelt vedtak om reaksjonsformer gjelder fra og med første overtredelse 

for den enkelte bevilling i 4-års-perioder. 

(Prikkbelastningssystem i 4-årsperioder) 


