Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024
Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk

Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2020 i sak 20/541
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Alkoholpolitiske retningslinjer for Meløy kommune
1. Planområde
Planen er hjemlet i alkohollovens § 1-7d og gir retningslinjer for kommunens
bevillingspolitikk i bevillingsperioden. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger
for alkoholdig drikk behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som
er nedfelt i planen.

2. Målsetting
Meløy kommune har som målsetting å redusere og forebygge helseskader ved alkoholbruk
gjennom et kontrollert og redusert forbruk av alkoholvarer, ved bl.a. å vurdere total
tilgjengelighet til alkoholvarer, alkoholbevillingenes beskaffenhet og deres plassering.

3. Bevillingsperiode
Endring i alkoholloven § 1-6, innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke
utløper, men videreføres for fire nye år. Kommunestyret vedtok i k-sak 20/541, 7. mai 2020
at alle faste bevillinger kan videreføres inntil de sies opp, eller eventuelt blir inndratt.
Kommunestyret kan ved evalueringen av alkoholpolitiske retningslinjer, endre dette
vedtaket.

4. Avslag på bevilling -vandel
Salgs- og skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om
søkerens vandel når forholdene knytter seg til alkoholloven, eller annen lovgivning som har
sammenheng med alkohollovens formål, eller skatte- og avgiftsmyndighetene og om vandel i
forhold til denne lovgivningen. En bevilling kan inndras hvis den ikke er benyttet innen ett år.

5. Vilkår for tildeling av bevilling
Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan ansees egnet til å
ha salgs- og skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere erfaring med søkerens utøvelse
av bevilling i form av
•
•
•
•
•
•
•

brudd på vilkår som er satt i bevillingen
brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene
endring i driftskonsept uten godkjenning
klandre verdig ordensforhold ved bevertnings-/salgsstedet
brudd på reklamebestemmelser o.l.
Manglende etterrettelighet ved betaling av skatter og avgifter o.l.
Endringer av søkerens vandel skal tillegges vekt ved fornyelse.
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6. Krav til lokalitetene
Ved tildeling av bevilling skal lokalenes beliggenhet, størrelse, innredning og beskaffenhet,
samt målgruppe for virksomheten tillegges vekt. Det samme gjelder negativ erfaring med
tidligere driftsform, lokalenes egnethet, trafikale og ordensmessige problemer for å ivareta
lokalmiljøet.

7. Når skal alminnelig skjenkebevilling ikke kunne gis?
•

•

•

•

Det gis normalt ikke alminnelig fast skjenkebevilling for bevertningssteder i
tilknytning til idrettsanlegg, idrettshall o.l. Det gis heller ikke skjenkebevilling for en
enkelt anledning ved idrettsarrangementer.
Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling for bevertningssteder i umiddelbar nærhet av
skoler, barnehager, eller fritidslokaler for barn og ungdom, eller enkeltbevillinger i
lokaler ved/innenfor skoleanlegg hvor det i hovedsak drives undervisning, eller der
det ved lov og/eller hvor det ved forskrift og eksternt regelverk ikke er anledning å
skjenke alkohol.
Enkeltbevilling/ambulerende skjenkebevilling kan likevel innvilges lokaler i
skoleanlegg hvor lokalet (gymsal) er kretsens storstue og forsamlingslokale
(samfunnshus).
Det gis ikke skjenkebevillinger ved arrangementer som er beregnet på barn.

8. Når kan normalt alminnelig skjenkebevilling gis?
Alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin kan gis til bevertningssted som har
serveringsvirksomhet/selskapsarrangementer som en fast del av sin næringsvirksomhet og
kan oppfylle lovverkets krav til å kunne inneha serverings- og skjenkebevilling – og ikke er
lokalisert som nevnt i pkt. 7.
Det skal i h.h.t. lovverket stilles strenge krav til bevillingssøkere; om tilfredsstillende
kvalifikasjoner og vandel hos eiere, søker, ansvarlig styrer og stedfortreder, m.fl. bl.a. at
kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder -og etablererprøve
(serveringsloven) for styrer er avlagt og bestått, samt at lokalene er godkjent for
matservering av Mattilsynet og at det er tilfredsstillende toalett- og garderobeforhold
tilgjengelig for gjester og betjening.

9. Engangsbevilling og ambulerende skjenkebevilling
Som ved forutgående bevillingsperioder, kan det i medhold av AL § 1-6, 2. ledd, siste
punktum, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for en enkelt bestemt
anledning for inntil 5 sammenhengende dager etter særskilt søknad.
Det opprettes 4 ambulerende bevillinger for øl, vin og brennevin for som i medhold av AL §
4-5 kan benyttes ved enkelte anledninger til sluttede selskaper.
Myndighet til å behandle og innvilge alm. enkeltbevillinger og ambulerende bevillinger
delegeres som tidligere til rådmannen. Gitte bevillinger rapporteres til formannskapet minst
2 ganger i året.
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10. Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk
I Meløy kommune kan det med kommunal salgsbevilling selges alkoholholdig drikk med
høyst 4, 7 volumprosent alkohol fra ordinære dagligvareforretninger, eller fra rene øl-utsalg
for de som ønsker det, inntil den sies opp, eller blir inndratt. Det settes ikke ”tak” på antall
salgsbevillinger. Myndighet til å innvilge og avslå søknader om salgsbevilling er delegert til
rådmannen, jfr. Delegasjonsreglementet pkt. 5.2 (delegasjon til rådmannen i medhold av
særlovgivingen) og alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

11. Skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk
Alminnelige faste skjenkebevillinger kan gis til serveringssteder med serveringsbevilling som
utgangspunkt. Dette som en hovedregel. Det kan innvilges skjenkebevillinger for
alkoholholdig drikk for alle tre alkoholgrupper inntil den sies opp, eller blir inndratt. Det
settes ikke ”tak” på antall skjenkebevillinger som kan innvilges. Myndighet til å innvilge og
avslå faste søknader om skjenkebevillinger er delegert til rådmannen innenfor rammen av
herværende alkoholpolitiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret.
Bevilling for en enkelt anledning som blir gitt for skjenking av alkoholholdig drikk ved
utendørs arrangementer/konserter, skal som hovedregel begrenses til å omfatte
alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin). Ved bevillinger for enkelte anledninger knyttet opp til
lukkede og innendørs arrangementer og ved ambulerende bevillinger, kan det i tillegg til
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, også innvilges skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe.
3.
Det vises til Helsedirektoratets endring i alkoholloven § 1-4c, med virkning fra 01.01.16, som
åpner for engrossalg av alkoholholdig drikk til bevillingshavere med bevilling for en enkelt
bestemt anledning. Engrossalg gir følgende begrensninger: «Engrossalg kan likevel ikke skje
til den som bare har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning, med
mindre styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den, eller til den som har en ambulerende skjenkebevilling.
Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling eller kan drive
engrossalg.»
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12. Salgs- og skjenketider
Salgsbevilling:
Følgende tidsbegrensninger for utlevering og salg av alkoholholdig drikk med høyst 4, 7
volumprosent alkohol gjelder for utsalgssteder i Meløy kommune, jfr. lovens § 3-7, 2. ledd:
Hverdager: Fra kl. 08.30 til kl. 20.00. (utvidet i forh. til lovens normaltid) På dager før søndag
og helligdager: Fra kl. 08.30 til kl. 18.00.( Unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag) Søndag
og helligdager: Stengt.
I h.h.t. alkohollovens § 3-7, 3. ledd, skal salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk
ikke skje på søndager og helligdager, 1. mai, 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Skjenkebevilling:
Skjenking av alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) kan skje fra kl. 08.00 til kl.
02.00 og fra kl. 13.00 til kl. 02.00 for alkoholgruppe 3 (brennevin) på alle ukedager. Ved
spesielle anledninger kan det etter særskilt søknad behandles og innvilges forlenget
skjenketid til kl. 03.00. Rådmannen delegeres myndighet til å behandle slike søknader, som
tidligere.
(Lovens absolutte grense for skjenking av alkoholholdig drikk er frem til kl. 03.00. Det er
etter lovens § 4-4, 4. ledd, forbudt å skjenke øl og vin mellom kl. 03.00 og kl. 06.00, og
brennevin mellom kl. 03.00 og kl. 13.00. Konsum av alkoholholdig drikk skal opphøre senest
30 minutter etter skjenketidens utløp, jfr. Al. § 4-4, 6. ledd. Er eksempelvis skjenketiden satt
til kl. 02.00, skal serveringslokalene stenges kl. 02.30.)
NB: Forbudet mot skjenking av brennevin på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og ved folkeavstemning bestemt ved lov, er nå tatt ut av loven, og
brennevin kan dermed på slike dager behandles likt med de øvrige alkoholholdige
drikkevarene. Fortsatt er det dog forbudt å selge alkoholholdig drikk fra ordinære utsalg på
disse dagene og på søndager og helligdager.
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13. Kontroll av bevillinger
1) Som et ledd i prioriteringen av det forebyggende arbeidet gis det i loven og forskriftene til
loven (kap.10), retningslinjer og hjemmel for bevillingsmyndighetene (kommunen) til å føre
kontroll med utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger.
2) Til å utføre kontrollene kan det engasjeres kontrollører som enkeltpersoner eller firmaer
som driver i relevant bransje. Myndighet til engasjement og godkjenning av kontrollører og
kontrollordning er i det nye delegasjonsreglementet pkt. 5.2.2.2. pkt. nr. 9. delegert til
rådmannen, jfr. lovens § 1-9 og alkohol-forskriftens § 10-5.
3) Etter gjeldende lov og forskrifter skal salgs- og skjenkesteder kontrolleres så ofte som
behovet tilsier det, men minst 1 gang i året, men slik at det totalt skal utføres et antall
kontroller som utgjør 3 ganger antall salgs- og skjenkebevillinger i kommunen med fordeling
av kontrollene på salgs- og skjenkestedene etter behov. De mest besøkte skjenkesteder og
salgssteder med hensyn til antall gjester/kunder og omsetning av alkoholholdige varer, bør
kontrolleres hyppigst.
4) Kontrollørene utarbeider skriftlige rapporter over kontrollbesøkene som sendes rådmann
for videre forføyning og videre rapportering til formannskapet.

14. Revisjon av handlingsplanen -varighet
Utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen er lovpålagt med hjemmel i
alkohollovens § 1-7d, og skal behandles og godkjennes av det nye kommunestyret hvert 4.
år. Denne skal være retningsgivende for behandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger.
Ved revisjon av ruspolitisk handlingsplan for Meløy kommune, bør de herværende
alkoholpolitiske retningslinjene integreres i denne, slik at den alkoholpolitiske
handlingsplanen blir en naturlig del av den totale ruspolitiske handlingsplan for kommunen.
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