ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
2020-2024
med retningslinjer for bevillingspolitikken

Vedtatt i kommunestyresak 67/2020
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1. INNLEDNING
Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor
disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og stor frihet til å utforme
egen alkoholpolitikk, med den konsekvens at norsk alkoholpolitikk i stor grad
avhenger av den politikk som føres på kommunalt nivå. Kommunen har etter § 1-7d i
alkoholloven plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen
direkte anvisninger om hva planen skal inneholde, men den bør angi de hoved- og
delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt virkemidler som skal
benyttes for å nå disse målene.
Øksnes sitt restaurant- og uteliv er viktig både som sosial møteplass og kulturarena,
samt for næringsutvikling og sysselsetting. Handlingsplanens hensikt er å legge til
rette for en fornuftig og forsvarlig alkoholpolitikk som ivaretar hensynet til
alkohollovens formål samtidig som den legger til rette for en bærekraftig restaurantog utelivsbransje.
Bedre folkehelse og redusert alkoholforbruk skal være et av hovedmålene for Øksnes
kommunes alkoholpolitikk. I tillegg har visse bestemmelser i alkoholloven andre
formål enn de rent alkoholpolitiske, eksempelvis å hindre økonomisk kriminalitet,
narkotikaomsetning og diskriminering. Handlingsplanen vil, med sine overordnende
mål, tilhørende delmål og relevante tiltak, både bli et overordnet styringsdokument og
et praktisk verktøy for kommunen i forvaltningen av alkoholloven.

2. MÅL FOR ØKSNES KOMMUNES ALKOHOLPOLITIKK
Alkohollovens formål - §1-1 lyder som følger: «Reguleringen av innførsel og
omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst
mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan
innebære. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige
drikkevarer.»
I samsvar med dette har kommunen ansvar for å sørge for at lokal alkoholpolitikk
medvirker til at omsetning av alkohol skjer på forsvarlig vis og innenfor lovverkets
rammer. Økt alkoholbruk kan føre til helsemessige og sosiale skadevirkninger.
Kommunens alkoholpolitikk kan være et styringsredskap for å begrense
skadevirkningene.
Øksnes kommunes overordnede alkoholpolitiske målsettinger er følgende:
Hovedmål 1:
Øksnes kommune skal være en trygg kommune, med god folkehelse og redusert
skadelig alkoholbruk.
Hovedmål 2:
Øksnes kommune skal ha seriøs drift av serverings- og skjenkesteder.
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2.1 Hovedmål 1:
Øksnes kommune skal være en trygg kommune, med god folkehelse og
redusert skadelig alkoholbruk.
Delmål
Begrense
skadevirkningene
av alkohol

Tiltak
Økt fokus på å vurdere skjenkesøknader i et sosialt og
helsemessig perspektiv:
a) Stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
b) Kommunens erfaring fra tidligere drift.

Redusere
overskjenking og
vold

1) Kommunen tilbyr veiledninger på søknadstidspunkt og i
løpende drift for å bidra til kompetanseheving blant
bevillingshavere blant annet innenfor følgende tema: regler for
skjenking av alkohol, overskjenking, og krav om utarbeidelse
av internkontroll for skjenkestedet.
2) Kommunen skal målstyre sine kontroller for å avdekke
overskjenking. Kriterier for dette vil blant annet være stedets
historikk, konsept, beliggenhet, størrelse, aldergrense,
informasjon fra andre offentlige instanser, innkomne tips og
klager.

Unngå skjenking
og salg av alkohol
til mindreårige

1) Øksnes kommune skal jobbe for å øke bevisstheten i
bransjen rundt skjenking og salg av alkohol til mindreårige, og
målstyre sine kontroller for å hindre skjenking av alkohol til
ungdom under 18 år.
2) Øksnes kommune skal ha alkoholfrie områder, og enkelte
konsepter og arrangementer vil ikke innvilges skjenke- eller
salgsbevilling. Det skal ikke innvilges skjenkebevilling ved
arrangementer som retter seg mot barn og ungdom under 18
år. Heller ikke skal det innvilges ordinær eller skjenkebevilling
for en enkelt anledning ved tribuneanlegg ved
idrettsarrangementer, samt på eller i tilknytning til
idrettsarenaer/-anlegg.
Brudd på alkohollovens bestemmelser, herunder
aldersbestemmelsene skal sanksjoneres raskt og effektivt.

Redusere
uforsvarlig drift

1) Øksnes kommune skal kontrollere at bevillingen utøves på
en forsvarlig måte. Eks. på uforsvarlig drift: manglende kontroll
på skjenkingen, utilstrekkelig vakthold, at ansatte er påvirket av
rusmidler i arbeidstiden, at det er for få ansatte på jobb,
kritikkverdige hygieniske- og brannsikkerhetsmessige forhold,
eller at det avdekkes flere lovbrudd på et sted.

3

2) Øksnes kommune skal sanksjonere overfor steder med
uforsvarlig drift, enten ved at stedet mister bevillingen
permanent eller i en midlertidig periode.

2.2. Hovedmål 2:
Øksnes kommune skal ha seriøs drift av salgs- og skjenkesteder.
Delmål
Tiltak
Økt innsats mot
1) Kommunen skal legge til rette for veiledning og dialog i alle
økonomisk
deler av forvaltningen av alkoholloven.
kriminalitet og
2) Kommunen skal ha en enhetlig og forutsigbar praktisering
arbeidslivskriminalitet
av vandelskravet i alkoholloven, og innhente opplysninger fra
aktuelle høringsinstanser, herunder politi og skatte- og
avgiftsmyndigheter. Kommunen skal inndra bevillingen
dersom vandelskravene ikke lenger er oppfylt.
3) Kommunen skal sanksjonere raskt og effektivt mot
skjenkesteder som ikke driver i henhold til regelverket. Dette
som et viktig virkemiddel i kommunens bekjempelse av
økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet og useriøs drift.
Legge til rette for
seriøs drift

1) Øksnes kommune skal samarbeide tverretatlig for å legge
til rette for seriøs drift av salgs- og skjenkesteder.
2) Kommunen skal ha en effektiv og formålstjenlig bruk av
egnethetsvurdering etter alkoholloven § 1-7a. Bestemmelsen
gir grunnlag for å avslå søknad om bevilling, innvilge for en
tidsbegrenset periode og innvilge på vilkår.
3) Etter alkoholloven § 3-2 kan det settes vilkår for bevillingen
som er saklig begrunnet, det vil si vilkår som vil ivareta
alkoholpolitiske og samfunnsmessige hensyn. Eks.: vilkår om
bruk av vakter, makstid for å spille musikk utendørs og
bestemt aldersgrense.
4) Kommunen skal i tvilstilfeller og der det anses
hensiktsmessig innvilge bevilling for en begrenset periode.
Dette kan være aktuelt i de tilfeller hvor: høringsinstansene
melder om verserende saker, eller der kommunen ønsker å
se om bevillingen vil bli utøvet forsvarlig og i henhold til
gjeldende regelverk.
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3. RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR ØKSNES KOMMUNE
Definisjoner av alkoholholdig drikk jmf. Alkoholloven § 1-3:
Alkoholfri drikk:
drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
Alkoholsvak drikk:
drikk som inneholder fra og med 0,7 til 2,5 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1:
drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2:
drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3:
drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

3.1 Bevillingsperiode
a) Bevillingsperioden fastsettes til perioden 01.10.2020 til 30.09.2024. Etter denne tid
fastsettes perioden for 4 år av gangen.
b) Øksnes kommune har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av øl, vin og
brennevin til sluttede selskaper ved leilighetsvis bruk på steder som ikke har fast
skjenkebevilling.
c) Skjenkebevilling kan dessuten gis for en enkelt bestemt anledning for
arrangementer for inntil 6 dager.
d) Ordningen med Vinmonopolets butikk opprettholdes. AS Vinmonopolet gis
tillatelse til omsetning av alkoholholdige drikkevarer som også har en alkoholprosent
over 4,7.

3. 2 Felles for slags- og skjenkebevillinger
Det skal oppnevnes en styrer og en stedfortreder for en bevilling. Bare personer som
har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer.
Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel. Under styrers fravær påhviler
styrers ansvar og plikter en oppnevnt stedfortreder.
Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven.
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3.3 Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med alkoholprosent inntil 4,7 gruppe 1
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for
drikking utenfor salgsstedet. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på
grunnlag av kommunal bevilling.
Dagligvareforretninger kan gis tillatelse til omsetning av alkoholholdige drikkevarer i
gruppe 1 (med en alkoholprosent inntil 4,7). Salgsbevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1 gis ikke til nettbutikker. Nettsalg av alkohol er ikke ønskelig fra et ruspolitisk
perspektiv.

3.3.1 Salgstid
Salgstidene Øksnes kommune praktiserer alkohollovens maksimaltider for salg av
alkoholholdig drikk. Følgende salgstider gjelder:
Hverdager
Lørdager
Søndager
Onsdag før skjærtorsdag
Påskeaften
Dagen før 1. mai
1. mai
Dagen før 17. mai
17. mai
Dagen før Kristi Himmelfart
Pinseaften
Julaften
Nyttårsaften
-

kl. 08.00 – 20.00
kl. 08.00 – 18.00
Salg forbudt
kl. 08.00 – 18.00
kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 20.00 (kl. 18.00 på lørdager)
Salg forbudt
kl. 08.00 – 20.00 (kl. 18.00 på lørdager)
Salg forbudt
kl. 08.00 – 20.00
kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 18.00

Det er forbudt med alkoholreklame.
Alkoholholdig drikke gruppe 1 skal plasseres på en slik måte at den ikke kan
forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikke.
Bevillingshaver er selv ansvarlig for at alkoholholdig drikk ikke lenger er
tilgjengelig ved salgstidens slutt.
Det er tidspunktet ved passering av kassene som er avgjørende for om
salgstiden for alkoholholdig drikk har utløpt.
Forretningen har ikke adgang til å bringe ut alkoholholdig drikk til kunder i den
tiden salg av slik drikke ikke er tillatt.
Ved kassene skal det i tillegg være tydelig oppslag om at alle under 23 år
uoppfordret skal vise legitimasjon.
Det skal ikke være mulig å bruke selvbetjent kasse ved kjøp av alkohol, uten
at betjening godkjenner slikt salg.
Aldersbestemmelsen (18 år) får også anvendelse på salg av alkoholsvak drikk
(mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol).
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3.4 Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg følger Alkohollovens § 3-4. Åpningstiden for AS
Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen
alkoholholdig drikk i kommunen.

3.5 Skjenkebevillinger
Definisjon: med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Skjenkebevilling gjelder
for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.

3.5.1 Sammenheng mellom serveringsbevilling og skjenkebevilling
I henhold til Lov om serveringsvirksomhet skal alle serveringssteder der det foregår
servering av mat og/eller drikke inneha serveringsbevilling gitt av kommunen.
Serveringsbevilling gis på bakgrunn av søknad, og forutsetter blant annet at daglig
leder har bestått etablererprøven og har uklanderlig vandel. En skjenkebevilling
forutsetter at det først er innvilget en serveringsbevilling.
Krav til søknaden (§ 8 i Serveringsloven)
Den som vil etablere serveringssted skal sende skriftlig søknad til kommunen.
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
a) navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom
serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om
organisasjonsnummer og eiersammensetning,
b) angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives,
c) navn og adresse på daglig leder og personer som etter § 6 har vesentlig innflytelse
på virksomheten,
d) dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold til § 5,
e) skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.
Innvilgelse av serveringsbevilling er delegert til Administrasjonssjefen.

3.5.2 Skjenketider – tidsbegrensning
Gruppe 1 og 2 (øl og vin) mandag til søndag
Gruppe 3 (brennevin) mandag - søndag
-

Kl. 11.00 – kl. 02.30
Kl. 13.00 - kl. 02.30

Ved skjenkebevilling der det også er gitt tillatelse til utendørs skjenking, gjelder
skjenkebevillingen utendørs for de samme alkoholgrupper og skjenktetider
som for innendørs skjenking, med mindre det er gitt spesielle restriksjoner om
dette i bevillingsvedtaket. Det skal som hovedregel ikke spilles høy musikk
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-

-

utendørs etter kl. 23.00. Det kan søkes om tillatelse til å vike fra forbudet ved
ett enkelt arrangement.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 min. etter
skjenketidens utløp.
Søknad om utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning kan innvilges, jfr.
alkohollovens § 4-4. Normalt gis ikke utvidet skjenketid for arrangementer som
legges til søn- og helligdager. Kravet i alkoholloven om at det må dreie seg om
en” enkelt anledning” i form av en bestemt begivenhet som et jubileum etc. må
være oppfylt.
Skjenketid ved det enkelte serveringssted vil bli fastsatt ut fra stedets
beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold, næringsmessige hensyn og til
lokalmiljøet forøvrig.

3.6 Ambulerende skjenkebevilling
Kommunestyret gir 2 skjenkebevillinger som ikke er knyttet til bestemt
person/skjenkested. Bevilling kan gis for skjenking av alle grupper alkohol.
Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder hvor det ikke allerede er gitt
alminnelig skjenkebevilling.
Ambulerende skjenkebevilling kan innvilges til sluttede selskapet (definert/bestemt
krets av personer; eks. bryllup, jubileum etc.), hvor alle gjestene er særskilt invitert og
har meldt seg på arrangementet i forkant.

3.7 Enkelt anledning
Kommunestyret gir fullmakt til Administrasjonssjef å innvilge skjenkebevilling for en
enkelt bestemt anledning (Alkoholloven § 1-6, 2.ledd), som ikke er knyttet til bestemt
person eller skjenkested. Bevillingen gjelder for skjenking til deltakere ved et større
åpent arrangement, for eksempel en festival eller lignende. Bevillingen gjelder for
gruppe 1 og 2. Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning kan gis for arrangement
inntil 6 dager. Det må innhentes uttalelse fra sosialtjeneste og politiet før bevilling kan
gis. Bevillingshaver må i god tid før arrangementet avholdes ta kontakt med politiet
for avtale om tilstrekkelig ordensvern.
I Alkohollovens § 1-7 c. tredje ledd framgår det at det ikke settes krav til styrer/
stedfortreder om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven ved søknad om bevilling for
en enkelt bestemt anledning eller ved ambulerende bevilling. Slik kunnskapsprøve
anbefales likevel, både for å sikre at skjenking ved arrangementet/festivalen foregår
på en god måte, men også fordi dette er en forutsetning dersom en ønsker å kjøpe
inn alkohol engros.
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3.8 Uteservering
Utendørs skjenking kan innvilges av kommunen på godkjent og fysisk avgrenset
areal. Arealet skal inngjerdes. Arealet skal være målsatt og inntegnet på kart.
Nødvendig leieavtale på eiendomsgrunn må framlegges. Ved behandling av søknad
om uteservering, skal det gjøres en helhetlig vurdering der blant annet trafikk og
ordensmessige hensyn ivaretas, og uttalelser fra politi og teknisk etat skal innhentes.
Skal uteservering skje på et areal som krever fast bygningsmasse/konstruksjon, skal
det vurderes om det er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Bevillingshaver er ansvarlig for at kravene i tobakkskadeloven overholdes for
utearealet.

3.9 Bevillingsgebyrene
Øksnes kommune innkrever bevillingsgebyr i medhold av Alkohollovens § 7-1 og
kapittel 6 i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholforskriften) av
08.06.2005 nr. 538, samt årlige endringer i denne alkoholforskrift mht. beregning av
gebyret. Gebyrene reguleres hvert år i forbindelse med kommunestyrets behandling
av gebyrer, priser osv. Eks. for 2020 utgjør bevillingsgebyrer:
1. minimumsgebyr kr. 1.700,- for salg og kr. 5.300,- for skjenking
2. ambulerende bevilling kr. 380,- pr. gang
3. ved en enkelt anledning fastsettes en bevillingsavgift til ¼ av minstegebyret
for skjenking f.t. Kr. 1.325,- pr. søknad.
Det kan, etter søknad, fastsettes lavere gebyr enn minstegebyret når salgs- eller
skjenkestedet kan vise til svært beskjeden omsetning av alkoholholdig drikk.
Reduksjon i minstegebyret kan maks innvilges med 25%.
Bevillingshaverne skal innen den 1. mars hvert år fremlegge bekreftet omsetningstall
(antall vareliter øl, vin og brennevin) for foregående år. Bevillingsgebyret fastsettes
for ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde
alkoholholdig drikk. Eventuelt avvik mellom faktisk omsetning og antatt omsetning vil
motregnes påfølgende år. Dersom omsetningstall ikke fremlegges eller avgift ikke
betales innen fastsatt frist, vil kommunen med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3
kunne tildele prikker.

3.10 Kontroll
Det er kommunen som har ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger (Alkoholloven § 1-9 og Alkoholforskriften kap. 9). Hvert sted skal
kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så
mange kontroller som de har salgs og skjenkesteder. Kontrollen skal særlig omfatte
salgs- og skjenketider, aldersgrensebestemmelser og at det ikke selges eller
skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. I Øksnes kommune
utføres kontrollene av innleid kontrollfirma.
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3.11 Reaksjoner ved overtredelser
INNDRAGNING
Kommunen har anledning til å inndra en bevilling for inntil resten av perioden når
vilkårene for å ha bevilling ikke lenger er oppfylt for eksempel at kravet til uklanderlig
vandel i hht. Al. § 1-7b ikke lenger er til stede.
PRIKKTILDELING
Ved overtredelse nevnt nedenfor skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt
antall prikker. (Hjemmel: Alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriften §10-1 – 10-6).
Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.
Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:
- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
- brudd på bistandsplikten
- brudd på kravet om forsvarlig drift
- hindring av kommunal kontroll
Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:
- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
- skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk
Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:
- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler
forlater stedet - mangler ved bevillingshavers internkontroll
- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
- brudd på krav om styrer og stedfortreder
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
- gjentatt diskriminering
Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk:
- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
- brudd på regler om skjenkemengde
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
- gjester medtar alkohol ut av lokalet
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
- brudd på reklameforbudet
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- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år får tildelt til sammen 12 prikker,
skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden
blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan
kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av
overnevnte.
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere
prikker for en overtredelse enn det som følger av ovennevnte. (jmf. alkoholforskriften
§ 10-3).
Det vektlegges hele veien at det skal utvises skjønn og sunn fornuft. Der det
foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. Ved overtredelser som medfører fire
prikker eller flere, skal det være gitt skriftlig beskjed til bevillingshaver som kalles inn
til administrasjonen for å forklare hendelsen.

4. DELEGASJON AV MYNDIGHET
Ansvar etter alkoholloven fordeles slik:
Kommunestyret:
•

Vedtar Alkoholpolitisk handlingsplan.

•

Beslutter om alle eller noen salgs- og skjenkebevillinger skal løpe videre i inntil
fire år uten fornyelse.

Delegasjonsreglement:
Formannskapet:
•

Behandler søknader om skjenkebevilling som kan være av prinsipiell karakter.

Administrasjonssjefen har fullmakt til:
•

Innvilge søknader om fornyelse av salgs- eller skjenkebevillinger for
kommende fire års periode.

•

Å tildele nye salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden.
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•

Å innvilge serveringsbevilling etter søknad etter Lov om serveringsvirksomhet,
til serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke.

•

Foreta vandelsvurdering og å vedta tiltak i tråd med bestemmelsene i
alkohollovens §1-7 B, § 1-7 C og § 1-8 og serveringslovens § 3, § 6, § 18 og §
19.

•

Kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,
eller for en kortere tid i henhold til alkoholloven §1-8 (ved for eksempel
alvorlige lovbrudd, eller at vandelskravet ikke lengre er oppfylt).

•

Å innvilge utvidet skjenketid for en enkelt anledning, dog ikke utover maksimal
skjenketid fastsatt i kommunen.

•

Å utvide eksisterende skjenkebevillinger til å omfatte skjenking av
alkoholholdig drikk i klasse 3 i perioden 15. november til 23. desember
(julebordssesongen) i bevillingsperioden.

•

Å innvilge utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.

•

Å tildele bevilling for en enkelt bestemt anledning (festival etc.). Før
rådmannen fatter vedtak om tildeling av bevilling til større arrangementer, skal
det alltid foreligge uttalelse fra politiet.

•

Å tildele inntil 2 ambulerende skjenkebevilling (samtidig). Ambulerende
skjenkebevilling gis for skjenking i lukket selskap. Det er ikke krav om å
innhente uttalelser fra politi- og sosialetat ved slike tildelinger.

•

Å godkjenne skifte av styrer og stedfortreder ved eksisterende salgs- og
skjenkesteder i bevillingsperioden.

•

Organisere kontroll av salgs- og skjenkesteder med hjemmel i Alkoholloven §
1-9.

•

Å tildele prikker ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene, jf.
Alkoholforskriftens § 10-3.

•

Å inndra salgs- og skjenkebevillinger som følge av brudd på salgs- og
skjenkebestemmelsene, jf. alkohol forskriftens kap.10 (gjelder kortere tids
inndragning av salgs- og skjenkebevilling).

•

Fastsettelse av bevillingsgebyr i samsvar med alkoholforskriftens satser,
herunder fastsettelse av frister for innlevering av omsetningsoppgave og
innbetaling av gebyr.
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5. SAKSBEHANDLING AV SØKNADER OM SALGS- OG
SKJENKEBEVILLINGER
•

Kommunens nettbaserte søknadsskjemaer skal benyttes på
www.oksnes.kommune.no.

•

Nødvendige vedlegg skal følge med som: firmaattest, leiekontrakt for lokalet,
tegninger over lokalet/skjenkeareal, konseptbeskrivelse, kopi av
kunnskapsprøve i henhold til serverings- og alkoholloven, etc.

•

Søkere på alminnelig skjenkebevilling skal være over 20 år og ha dokumentert
kunnskap om alkoholloven (bestått kunnskapsprøven). Gjelder både for styrer
og stedfortreder.

•

Arbeidskontrakt for skjenkebestyrer og stedfortreder skal framlegges på
forespørsel.

•

Søker skal oppfylle vandelskrav, og kommunen skal innhente uttalelse fra
politiet.

•

Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling i henhold til alkoholloven
§ 1-7 gis av Øksnes kommunes Helse- og sosialetat (ruskonsulent).

•

Kommunen kan innhente uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheten.

•

Søknader om ambulerende skjenkebevillinger skal fremmes minimum en uke
før arrangementsdato. Søkerne skal være over 20 år og helst dokumentere at
han/hun har kunnskap om alkoholloven.

•

Søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning skal fremmes minimum
3 uker før arrangementsdato.

•

Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning skal
fremmes 3 uker før arrangementsdato.

5.1 Klageadgang
Kommunens enkeltvedtak etter Alkoholloven § 1-8 kap. 3,4 og 7 kan påklages til
Fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er
truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Kommunen har stort
selvstyre i alkoholsaker og Fylkesmannen kan ikke overprøve kommunens frie
skjønn.
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