Kommunene Leka, Vikna og Nærøy

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
Lokal forskrift i perioden 2017 – 2020 om:




Aldersgrenser
Åpningstider for serverings- og skjenkesteder
Salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk

Forskriften er vedtatt av …………………………. kommunestyre, sak ……….. med hjemmel i
Serveringsloven, Alkoholloven, Alkoholforskriften og felles vedtatt rusmiddelpolitisk
handlingsplan i Ytre Namdal
Generelt
De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikke, skal i tillegg til
overordnet lovverk, behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt
i felles overordnet rusmiddelpolitiske handlingsplan for kommunene i Ytre Namdal.
Denne har som målsetting å heve debutalderen, hindre overskjenking, salg og skjenking til
mindreårige og forebygge skadevirkninger ved bruk av rusmidler.
Kommunene i Ytre Namdal skal benytte vedlagt felles søknadsskjema og prosedyrer for behandling
av søknader om skjenkebevilling, herunder minimum 3 ukers søknadsfrist.
Arrangement og aldersgrenser
 Offentlig fest med skjenkebevilling: 18 års aldersgrense
 Kulturelle arrangement (revy, teater, festivaler, konserter, quiz- kvelder): 15 års aldersgrense
forutsatt at skjenking og konsumering foregår i eget skjenkeområde med styrket vakthold.
Arrangører har full anledning til å heve aldersgrensen også ved kulturelle arrangement.
 Ved kulturelle arrangement gjelder ordinære skjenketider for skjenking av alkohol.
Salg og aldersgrenser
Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje
til personer under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ikke
skje til personer under 20 år (Alkoholloven § 1-5 og alkoholforskriften § 2-4).
Åpningstider
Serverings- og skjenkesteder kan på alle ukedagene ha åpnet fra kl. 08.00 til kl. 02.30
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk - alkohollovens § 4-4
 Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1og 2 (alkohol under 22 volumprosent):
Alle ukedager fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkohol over 22 volumprosent):
Alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog
slik at skjenkingen skal opphøre seneste1/2 time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle
skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 02.00.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til overnattingsgjester
uten hensyn til begrensningene i denne paragrafen.

Vedlegg nr. 1 Høringsutkast
Felles overordnede rusmiddelpolitiske retningslinjer 2017 - 2020
Kommunene Leka, Vikna og Nærøy

Kommunene Leka, Vikna og Nærøy
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 i Ytre Namdal skal være som følger:
 Fra kl. 08.00 til kl. 20.00 mandag til fredag
 Fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag.
 Fra kl. 08.00 til kl. 15.00 på jul -, påske -, pinse - og nyttårsaften
 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn - og helligdager, 1. mai og
17. mai vedtatt ved lov.
 Forbudet mot salg av alkoholholdig drikk på stemmedagen ble opphevet i nasjonal lovgivning den
12.12.14.
Alminnelig skjenkebevilling ved enkeltanledning
Alminnelig skjenkebevilling ved enkelt anledning til offentlige (åpne) arrangement gis avrådmannen,
jfr. Kommunens delegasjonsreglement.
Ambulerende skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling til lukket selskap gis av rådmannen, jfr. retningslinjer og fullmakt.
Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven m/forskrifter / brudd på gjeldende bestemmelser
Bevillingsinnehavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen eller
sanksjoner som gjelder for en kortere eller lengre periode. Ved vurdering av sanksjoner må
kommunen ta utgangspunkt i alkoholforskrift om prikkbelastning (Kap 10).
Dersom retningslinjer for skjenking brytes ved enkeltanledninger, vil det ikke innvilges
skjenkebevilling ved neste tilsvarende arrangement.
Forsterket fokus på opplæring, kontroll og vakthold i Ytre Namdal
 De som har faste bevillinger og skjenkeansvarlige på sommerfestivalene skal ha gjennomført elæringskurs i Ansvarlig Vertskap. Kommunen tilretteretter og dekker kostnaden.
 Dette kurset anbefales og tilbys gratis også til styreleder i lag og foreninger.
 I forbindelse med større arrangement, eksempelvis sommerfestivalene, skal arrangør utarbeide
en risiko- og sårbarhetsanalyse som sende politiet til godkjenning. Politiet kan også pålegge
arrangør styrket vakthold ved slike arrangement.
 Skjenkekontrollen skal utføre ekstra kontroller under sommerfestivalene i Ytre Namdal.
Gebyr til forebyggende tiltak barn/ungdom
Gebyr for ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledninger settes til kr. 350, - pr. gang.
Kommunene i Ytre Namdal har vedtatt at gebyret skal settes på fond hvor man kan søke om tilskudd
til rusfrie arrangement for barn og unge.
Ikrafttredelse
Disse bestemmelsene trer i kraft fra og med ………………
Tidligere vedtatt kommunal forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketid for
alkoholholdig drikk opphører fra samme tidspunkt.
Evaluering
Rutiner ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger skal evalueres i begynnelsen av hver valgperiode
sammen med kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplan.
Linker til alkoholloven og alkoholforskriften:
Alkoholloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
Alkoholforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538/
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