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BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR  

SØRREISA KOMMUNE 
 

Vedtatt av Sørreisa kommunestyre i møte 27.10.2016 sak 75/16 
 
 
 
A MÅLSETTING 

Bevillingspolitiske virkemidler inngår i kommunens helhetlige folkehelsearbeid, og 
skal bidra til å forbygge alkoholrelaterte skader og ulykker. 
 
Målet for bevillingspolitikken er å begrense i størst mulig utstrekning de 
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.  

 Dette søker en å oppnå ved å: 
• Opprette alkoholfrie soner  

• Føre en effektiv kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger  

 
Sørreisa kommune har et rikt og engasjert lag- og foreningsliv, med stor 
sosial- og arrangements aktivitet. Enkelte av disse arrangementene har 
karakter som sluttet festarrangement. Kommunen ønsker å ha en politikk som 
legger til rette for at slike møteplasser kan skapes og legger derfor til rette 
for utstrakt bruk av ambulerende bevillinger.  
 

I Sørreisa kommune kan antall salgsbevillinger for alkohol ikke overstige 5 

I Sørreisa kommune kan antall skjenkebevillinger for alkohol ikke overstige 5 

 

 
B SAKSBEHANDLINGSREGLER  
B1 Bevillingsperioden for salg av øl, vin og brennevin er 4 år.  
B2      Helse- og sosialutvalget skal innstille til vedtak som skal fattes i formannsskap              
           eller kommunestyre, i bevillingsrelasterte saker. 
B3 Formannskapet delegeres beslutningskompetanse i følgende saker  

(jf. gjeldende delegeringsreglement): 
1. Inndraging av bevilling, jf. Alkoholloven §1-8 og Alkoholsforskriften §10-2 andre 

ledd. 

2. Tildeling av bevilling for bestemt del av året, jf. Alkoholloven §1-6, andre ledd.  

Tidsbegrensninger for salg og skjenking -når bevilling er gitt for kun deler av året-  
jf. Alkoholloven §§3,7 andre ledd og 4-4 andre ledd.  

3. Omgjøring av bevillinger med fastsettelse av nye vilkår.  

B4 Rådmannen delegeres beslutningskompetanse etter alkoholloven i følgende tilfeller  
       (jf. gjeldende delegeringsreglement): 
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1. Tildeling av ambulerende bevilling, jf. Alkoholloven § 4-5 og bevilling for en 

enkelt anledning, jf.lovens §1-6.  

2. Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning, jf. Alkoholloven §4-4 tredje ledd. 

3. Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning, jfr. Alkoholloven §4-2 fjerde 
ledd.  

4. Godkjenne endring av styrer og stedsfortreder i bevillingsperioden, jf. 
Alkoholloven §1-7c. 

B5 Arrangementer av varighet inntil 6 dager ansees som en enkelt anledning.  Det 
forutsettes at arrangementet ikke står i direkte konkurranse med faste 
bevillingshavere.  

B6      En bevilling som ikke er benyttet i løpet av det siste året, kan dras inn, jf.   
           Alkoholforskriften § 10-7. 
B7 Ufullstendige søknader og søknader som ikke er i samsvar med gjeldende   
           regelverk og kommunens bevillingspolitiske handlingsplan, vil bli avvist og     
           dermed ikke bli behandlet. 

 
 
C SALG AV ALKOHOL 
C2 Salg og utlevering av øl kan skje innenfor salgsstedets åpningstid, men likevel slik at 

salg og utlevering skal opphøre senest kl. 20.00 på hverdager og kl 18.00 på dager 
før søn- og helligdager. Dette gjelder ikke dagen før Kristi himmelfartsdag. (jf. 
Alkoholloven §3-7). 

C3      Det åpnes ikke for salg av alkoholholdig drikk på valgdagen. 
C4      Salgsstedet skal sikre at all alkoholdig drikke er registrert i kassen før salgstidens slutt. 

Salgsstedet skal sikre at kundene har tilgang på nødvendig informasjon om når 
alkoholholdige drikker kan kjøpes i butikken. 

 
 
D SKJENKING AV ALKOHOL 
D1 Det skal ikke gis fast skjenkebevilling til etablissementer som er: 

a) Lokalisert i eller tett ved rusfrie fritidstilbud eller undervisningsbygg.  

b) Plassert i varehus/kjøpesenter  

c) Lokalisert i eller tett ved boligområder  

d) Lokalisert i lokaler beregnet til idrett- eller mosjonsaktivitet 

e) Plassert i kommunalt eide eller leide lokaler  

f) Innrettet spesielt mot motortrafikanter, for eksempel campingplasser, veikroer.  

D2     Det kan gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikke til utearealer. Slike                  
          utearealer skal ligge i fysisk tilknytning til lokale med tilsvarende     
           skjenkebevilling. 
D3      Åpningstiden for steder med eller uten skjenkebevilling er fram til kl 01.00.  

Det kan gis dispensasjon fra åpningstidsbestemmelsene fram til kl 03.00 fredag og 
lørdag. 
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D4 Tiden for skjenking av øl og vin er mellom kl 13.00 og 24.00 hele året. Det kan gis 
dispensasjon fra skjenketidsbestemmelsene fram til kl 02.30 fredag og lørdag og på 
dager før bevegelige helligdager, jf. Alkoholloven §4-4. 

D5  Tiden for skjenking av brennevin er mellom kl 18.00 og 24.00 hele året. Det kan gis 
dispensasjon fra skjenketidsbestemmelsene fram til kl 01.30 på fredager, lørdager 
og på dager før bevegelige høgtids- og helligdager, jf. Alkoholloven §4-4.  

D6 Skjenking opphører en halv time før gitt eller stedets faste praktiserte stengetid. 
D7 Tiden for skjenking av øl og vin til deltakere i sluttet lag kan etter søknad utvides til 

kl 02.30, jf. Alkoholloven §4-4.  
 
 
E KONTROLL 
E1 Helse og Sosialutvalget er kommunens kontrollutvalg.  
E2 Kontrollvirksomheten skal bidra til at salg og skjenking av alkoholholdig drikk foregår 

innenfor rammen av gjeldende love og regelverk. Kontrollvirksomheten skal ha et 
slikt omfang at hensikten oppnås.  

E3 Sanksjoner ved brudd på lover og regelverk skal iverksettes raskt og i samsvar med 
egne retningslinjer for dette.  

E4      Det vil føres kontroll med ambulerende bevillinger og bevillinger for 
enkeltanledninger. 

 
 
F ANNET 
F1 Salgs- og skjenkebevillingene skal utøves på en slik måte at alkoholpolitiske og 

sosiale hensyn ivaretas.  
F2      Salg- og skjenkested skal sikre at kundene har tilgang på nødvendig informasjon om 

aldersgrenser for alkoholholdige drikker. 
F3 Driftsendringer må ikke settes i verk før det foreligger godkjenning fra 

bevillingsmyndigheten.  
F4 Bevillingsgebyrene skal øremerkes til gjennomføring av rusmiddelpolitisk 

handlingsplan. 
 
 
REAKSJONSFORMER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER 
Hensikten med reaksjonene i disse retningslinjene er å bringe virksomheten i samsvar med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven og bestemmelser gitt i eller i medhold 
av annen lovgivning når bestemmelsene ha sammenheng med alkohollovens formål.  

 
Brudd på alkoholloven eller dens forskrifter inndeles i følgende grupper: 

Overtredelser som fører til tildeling av 1 prikk 

• Brudd på alkoholreklameforbudet, jf. alkoholloven §9-2, jf. kapittel 14 i 
alkoholforskriften. 

• Brudd på regler om skjenkemengde, jf.alkoholforskriftens §4-5. 
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• Konsum av medbragt alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriftens §4-4. 

• Gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. alkoholforskriftens §4-4. 

• Brudd på plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. alkoholforskriftens 
§3-3. 

• Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven §3-2 og §4-3 

• Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og alkoholsvake 
drikker, jf. alkoholforskriften §4-6. 

• Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven §1-8 første ledd, jf. blant 
annet alkohollovens §3-1 sjette ledd, §4-1 annet ledd, §8-6, §8-6a, §8-12 og 
§8-13. 

Overtredelser som fører til tildeling av 2 prikker 

• Det gis adgang til lokalet for åpenbart ruspåvirket person, eller det besørges 
ikke at åpenbart ruspåvirket person forlater stedet, jf. alkoholforskriften § 4-
1. 

• Mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, 
jf. alkoholforskriftens kapittel 8. 

• Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. 
alkoholforskriften kapittel 6. 

• Manglende innbetaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. 
alkoholforskriften kapittel 6. 

• Brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven §1-7c 

• Gjenntatt narkotiksomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven §1-8 annet 
ledd. 

• Gjentatt diskriminesring, jf. alkoholloven 1§1-8 annet ledd. 

Overtredelser som fører til tildeling av 4 prikker 

• Salg eller skjenking til åpenbart berusede personer, jf. alkoholforskriften  §3-
1, skjenking til person som er eller må antas og bli åpenbart påvirket av 
rusmidler, jf.alkoholforskriften §4-2 første ledd. 

• Brudd på salgs-, uteleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven 
§3-7 og §4-4. 

• Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. 
alkolloven § 1-5 første ledd. 

• Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker 
alkoholholdig drikk, jf.alkoholloven §1-5 tredje ledd. 
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Overtredelser som fører til tildeling av 8 prikker 

• Salg, utlevering eller skjenking til mindreårige, jf. alkoholloven §1-5 annet 
ledd. 

• Brudd på bistandplikten, jf. alkoholforskriften §4-1. 

• Brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven §3-9 og §4-7. 

• Hindring av kommunal kontroll, jf.alkoholloven §1-9 . 

 

Oppstillingen ovenfor er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med 
tilhørende forskrifter, kan være grunnlag for tildeling av prikktildeling. Prikktildeling kan 
også gjøre på grunnlag av rapporter fra andre mydigheter. 

 
 
Reaksjonsformer: 

Reglene om prikktildeling framgår av alkoholforskriven §1-8 og alkoholforskriftens kapittel 
10. 

 
Overtredelsene er kategorisert etter graden av vurdert alvorlighet. Normalområdet til hver 
enkelt overtredelse er vidt -og antall prikker kan ikke justeres opp eller ned, med mindre 
det foreligger svært skjerpende eller helt spesielle og svært formildende omstendigheter. 
 
Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som et enkelt brudd. 
 

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av de 2 siste år forut 
for den siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter 
bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning. 

 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på 2 år er tildelt til sammen 12 prikker skal 
kommunen inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  

Dersom det i løpet av perioden blir tildelt mer enn 12 prikker skal lengden av 
inndragningsperioden forlenges utover 7 dager. Kommunen skal utmåle lengden på den 
utvidede inndragningen etter følgende skjema: 

• 1 ekstra prikk            =  1 dags ekstra inndragning 
• 2-3 ekstra prikker      =  2 dager ekstra inndragning 
• 4-5 ekstra prikker      =  3 dager ekstra inndragning  
• 6-7 ekstra prikker      =  4 dager ekstra inndragning 
• 8-9 ekstra prikker      =  5 dager ekstra inndragning  
• 10-11 ekstra prikker  =  6 dager ekstra inndragning  
• 12 ekstra prikker       =  7 dager ekstra inndragning 
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Hvis det forligger «svært skjerpende omstendigheter» kan kommunen velge å øke 
inndragningen etter en skjønnsmessig vurdering.  

Hvis driften i sin helhet anses «grovt uforsvarlig» kan bevillingen inndras for hele perioden. 

Ved prikktildeling –med eller uten inndragning av bevilling, som konsekvens-  skal det 
sendes forhåndsvarsel og enkeltvedtak skal fattes. 

 

Delegering  
Sørreisa kommunestyre gir følgende fullmakter i henhold til sanksjonering på disse 
retningslinjer: 

• Rådmannen tildeler prikker. 

• Helse- og sosialutvalget avgjør om bevillinger skal inndras. 

• Rådmannen fastsetter tidspunkt for evt. inndragning av bevilling. 

 

Klageadgang 
Vedtak om om tildeling av prikker kan påklages.  
Ved en eventuell inndragning av bevillingen -med bakgrunn i antall tildelte prikker i løpet av 
siste toårs-periode- kan bevillingshaver påklage også tidligere tildelte prikker innenfor 
perioden. 
 
 
 
 
 


