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Formål 

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
 

Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk 

behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger. 
 

Planutkast fremmes til politisk behandling av rådmannen. 
 

Den kommunale alkoholpolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr 

27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 
 

Alkoholloven har som målsetning og i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige 

og individuelle skader som alkoholbruk innebærer. 
 

I planen er det lagt vekt på følgende: 
 

 Tilstrebe tydelige regler for handelsstanden, med tilstrekkelig ivaretakelse av 

folkehelseperspektivet 

 Fremme konkrete tiltak 

 Konkretisere delegasjonsbestemmelsene 

 Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse 

av lover/forskrifter/bestemmelser 
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1. Alkoholfrie soner 
Det er viktig for kommunen å skape alkoholfrie soner, særlig av hensyn til barn, unge og unge 

voksne. 

 

Kommunen vil ikke gi bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til følgende konsepter eller 

på følgende steder: 
 

1. bevilling ved arrangementer for de under 18 år 

2. helsestudio, aktivitets- og fritidssentre 

3. gatekjøkken, storkiosker, bakerier eller lignende 

4. bevilling for bevertningssteder som på permanent basis kun betjener idrettsanlegg, 

idrettshaller og lignende skal skje på egnet sted fra publikum 

5. i butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele 

skjenkeområdet er avgrenset av faste vegger med egen inngang 

6. forretninger/virksomheter der konseptet normalt ikke omfatter skjenking av alkohol, unntak 

fra punkt 6 kan søkes og individuelt behandles. 
 

2. Definisjon av alkoholholdig drikk 
Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. har følgende definisjon: 

 

 Alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

 Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 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 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 

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.  

Alkoholsvak og alkoholholdig drikk må ikke selges, utleveres eller skjenkes fra automat. 
 

3. Bevillingsperioden 

Det følger av alkohollovens § 1-6 at kommunal salgs- og skjenkebevilling kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

For å få større forutsigbarhet for bevillingshaverne blant annet med tanke på investeringer og 

arbeidstakere i virksomheten er det en fordel å ha lengst mulig bevillingsperiode. 

Kontinuerlig oppfølging av bevillingshavere tilsier at det ikke er edruskapspolitiske argumenter 

for kortere bevillingsperioder. 

 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør seneste 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette 

nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av 

disse retningslinjene kan Kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny 

søknad, jf. §1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan Kommunen endre eller fastsette nye vilkår 

for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§3-2 og 4-3. 
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Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en 

gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken. 

 

Kommunestyret vedtok i sak  ………     å forlenge faste salgs- og skjenkebevillinger i kommunen 

etter følgende retningslinjer: 

Faste salgs- og skjenkebevillinger forlenges for 4 år, med opphør senest 30. September 2024. 

 

Unntatt fra forlengelsen er: 

- Søknader om bevilling til nye salgs- og skjenkesteder som ikke har hatt bevilling tidligere 

- Salgs- og skjenkesteder som har hatt bevilling, men som nå er slettet i foretaksregisteret 

- Salgs- og skjenkesteder som har hatt bevilling, men som ikke har søkt på nytt 

- Salgs- og skjenkesteder som ikke har levert omsetningsoppgaver og ikke betalt bevillinggebyr 

for 2019. 

- Bevillingshaver eller personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten som ikke har 

utvist uklanderlig vandel I forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lov som 

har sammenheng med alkohollovgivningens formål, samt skatte- og avgifts- og 

regnskapslovgivningen. 

 

4. Saksbehandling 

Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på rett måte og i samsvar med 

lovens formålsparagraf, den alkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelle andre sentrale og 

lokale retningslinjer og forskrifter. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler legges til grunn. 
 

5. Søknad om salgs- og skjenkebevilling 

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.vagan.kommune.no. Servicetorget 

er også behjelpelig med veiledning til utfylling av skjema. 
 

5.1 Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking 

utenfor salgsstedet (alkohollovens § 1-4 1. ledd). 
 

Ved søknad om salgsbevilling skal kommunens elektroniske søknadsskjema benyttes.  
 

Søknadsskjema kan lastes ned på kommunens hjemmeside: www.vagan.kommune.no 
 

For å få søknaden behandlet, skal søknaden være tilfredsstillende utfylt og obligatoriske vedlegg 

skal følge med. 
 

5.1.1 Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, psykiatri- og rustjenesten, og 

SLT- koordinator. 

 

http://www.vagan.kommune.no/
http://www.vagan.kommune.no/
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5.1.2 Salgstidene 
Salgstidene følger åpningstiden til forretningen, men ikke utover lovens maksimaltid (mandag-fredag 

kl. 08:00-20:00 og lørdag kl. 08:00-18:00). Salg av alkoholholdig drikk på søndag og helligdager er 

ikke tillatt. På dager før helligdager skal salget opphøre senest kl. 18:00, unntatt dagen før Kristi 

himmelfart 

 

1. mai og 17. mai er ikke helligdager, og man kan derfor dagen i forveien (mandag – fredag) selge 

frem til klokken 20:00 (lørdag) fram til kl. 18.00. 
 

Alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan ikke selges 1. mai og 17. mai. 
 

5.1.3 Vilkår 

Alkohollovens § 3-2 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med 

alminnelige forvaltningsrettslige regler. Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i 

alkoholpolitisk hensyn. 
 

Ved behandling av søknader om bevilling skal det legges vekt på at alkoholholdig drikk i gruppe 1 

får en diskré plassering i forretningens lokaler. 
 

I nærheten av der alkoholholdige drikkevarer er plassert og ved kassene skal det være tydelig 

oppslag som viser salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 
 

Det er tidspunktet ved passering av kasser som er avgjørende for om salgstiden for alkoholholdig 

drikk har utløpt – det gis 15 minutter tilleggstid for at kunden skal kunne avvikle sin handel. 

Ved kassene skal det i tillegg være tydelig oppslag om at alle under 23 år uoppfordret skal vise 

legitimasjon 

 

5.1.4 Kriterier til vurdering ved saksbehandlingen 

Salgsbevilling gis ikke dersom: 

a) Politiets uttalelse ikke er positiv 
 

b) Det foreligger negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan 

eller skal innhente opplysninger fra 
 

c) Vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke er oppfylt 
 

d) Omsetningsoppgaver ikke blir levert og/eller bevillingsgebyr ikke blir betalt til rett tid 
 

e) Bevillingssøker har overtrådt alkoholloven og/eller andre bestemmelser som har 

sammenheng med alkohollovens formål i slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved 

søkers egnethet. 
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5.2 Skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk 

Med skjenking forstås salg av drikke for drikking på stedet (alkohollovens § 1-4  2. ledd). 
 

Ved søknad om skjenkebevilling skal kommunens søknadsskjema brukes. Fortrinnsvis skal 

elektronisk skjema benyttes. Skjema finnes på Vågan kommune sin hjemmeside: 

www.vagan.kommune.no 
 

For å få søknaden behandlet, skal søknaden være tilfredsstillende utfylt og obligatoriske vedlegg 

skal følge med. 
 

5.2.1 Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, psykiatri- og rustjenesten, og 

SLT-koordinator. 

 

5.2.2 Skjenketidene 

Skjenke- og åpningstider i Vågan kommune skal reguleres i 

forskrift. Åpningstiden er slik: 

 fredag, lørdag og alle dager før helligdager til klokken 03:00 

 øvrige dager til klokken 01:30 

 for innvilgede (faste) bevillinger til  kl. 03:00 uten særskilt søknad på følgende dager: 

- natt til skjærtorsdag og natt til langfredag 

- natt til 1. mai og natt til 17. mai 

- hele romjulen inkl. nyttårsaften 

- natt til Kristi himmelfartsdag 

Skjenketider er slik: 

 fredag, lørdag og dager før helligdager til klokken 02:30 

 øvrige dager til klokken 01:00 

 for innvilgede (faste) bevillinger til kl. 02:30 uten særskilt søknad på følgende dager: 

- natt til skjærtorsdag og natt til langfredag 

- natt til 1. mai og natt til 17. mai 

- hele romjulen inkl. nyttårsaften 

- natt til kristi himmelfartsdag 

 

(Ved enkelte anledninger kan det søkes og gis tillatelse til utvidet åpnings- og skjenketid for øl, vin og 

eventuelt brennevin til kl. 02.30 også på hverdager. Utvidet skjenketid kan også gjelde uteareal etter 

individuell vurdering av den enkelte søkers driftskonsept). 

 

Dagene før 1. mai og 17. mai behandles på samme måte som dag før helligdag. 
 

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 08:00 og alkoholholdig 

drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00. 
 

Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 

I lokal tid stilles klokken i Norge fram fra klokken 2 til 3 om våren, og tilbake fra 3 til 2 om 

høsten. Dette innebærer at skjenkdøgnet ikke endres ved stilling av klokken. 

http://www.vagan.kommune.no/
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5.2.3 Spesielt for uteservering: 

Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på nærmere avgrenset 

område utendørs, kan skjenke de drikkevarer som bevillingen omfatter. 
 

I tillegg skal kommunens kriterier for fysisk avgrensning følges. 

 

5.2.4 Vilkår 

Vilkårene er gitt i medhold av alkohollovens § 4-3. 

Vilkårene kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov, og sentrale/lokale forskrifter. 

 

 

For å sikre at kontrollen av steder med bevilling blir enklere å kontrollere, samt å avverge 

skadevirkningene   

ved skjenking av alkoholholdig drikk knyttes følgende vilkår til bevillinger i Vågan kommune: 
 

a) Det settes som vilkår for alle skjenke- og salgsbevillinger i Vågan kommune at stedets 

ansatte ikke kan konsumere alkohol og/eller være påvirket av rusmidler i arbeidstiden 
 

b) Det settes som vilkår at bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter 
 

c) Det settes som vilkår at vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og/eller 

betjener virksomhetens gjester ute i skjenkelokalet eller utendørs skjenkeområde skal 

bære skilt og arbeidsantrekk slik at virksomhetens ansatte skiller seg ut fra gjestene på 

stedet 
 

d) Det settes som vilkår at virksomheter som har bevilling for skjenking av alkoholholdig 

drikk må, når stedet drives som annet enn spiserestaurant/kafé, sørge for at bare personer 

over 18 år har tilgang til lokalet etter klokken 23:00 
 

e) Det settes som vilkår at bevillingshaver har dokumentasjon på at ansatte er 

registrert i arbeidstakerregisteret, at de har lovlige arbeidskontrakter, samt krav 

om minimum minstelønn. 

 
f) Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften skal ha 

plettfri vandel slik alkohol- og serveringsloven forutsetter. 
 

g) Det settes som vilkår at pålegg fra brannvesen, mattilsyn og Vågan kommune til enhver 

tid blir fulgt 
 

h) Det settes som vilkår at alle fastansatte hos bevillingshaver gjennomfører kurs i 

«Ansvarlig vertskap». Vågan kommune tilbyr slike kurs 2 ganger i året. 
 

i) Det settes som vilkår at bevillingshaver årlig innleverer omsetningsoppgave og 

betaler  bevillingsgebyr innen frist fastsatt av Kommunen 

 
j) Bevillingshaver pålegges å ha orden og renhold på sine utearealer og i umiddelbar 

nærhet av disse. 
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5.2.5 Kriterier til vurdering av ulik driftskonsept 

Selv om kommunen ikke har tak på antall bevillinger, er et av målene med planen å ha god kontroll 

og da spesielt skjenkesteder der alkoholholdig drikkevarer utgjør den vesentligste omsetningsvaren. 

 

Støy i forbindelse med skjenkesteder må begrenses i størst mulig utstrekning. Det skal vises 

tilbakeholdenhet med å gi skjenkebevilling til skjenkesteder lokalisert i eller nær boligområde, 

eldreboliger, institusjoner eller andre som i særlig grad vil kunne bli sjenert av skjenkevirksomheten. 

Hvis det er aktuelt å gi slik, skal begrenset skjenketid eller andre vilkår særlig vurderes. 
 

Nyetableringer skal presentere et reelt konsept som viser hvorledes virksomheten skal drives. Det gis 

ikke alminnelig bevilling til driftskonsept som gatekjøkken, kiosker eller virksomheter som drives 

og markedsføres som annet enn serveringssted. 

 

5.2.6 Kriterier ved vurdering av lokalisering 

Ved vurdering av søknader om bevilling, vil det for ulike type skjenkesteder bli lagt vekt på 

lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet, samt målgruppen for virksomheten. 
 

Det vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt 

trafikale og/eller ordensmessige problemer. 

 

5.3 Bevilling for en enkeltstående anledning 

Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan 

servere alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer uten 

vederlag. 
 

Firmaer og andre enkeltpersoner kan ikke mot vederlag servere alkoholholdige drikkevarer i 

slike lokaler uten skjenkebevilling. 
 

Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler 

mot vederlag. 

 

Alle som har behov for skjenkebevilling for en enkelt anledning kan søke om 

dette. Det kan søkes om to forskjellige bevillinger: 

a) med henvisning til alkohollovens § 4-5 kan kommunen gi bevilling som blir utøvd på et 

sted for en anledning og for skjenking i sluttet selskap (såkalt ambulerende bevilling). 

Formannskapet bestemmer antallet for slike bevillinger 
 

b) med henvisning til alkohollovens § 1-6 3. ledd kan det gis alminnelig bevilling for 

skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning 
 

c) avgjørelse av denne type søknader er delegert Kommunedirektøren eller den hun/han 

bemyndiger 
 

Søkere som får bevilling for en enkelt anledning jf. alkohollovens § 1-6 3. ledd må følge de skjenke- 

og åpningstider som gjelder for serveringssteder. 
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6. Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til 

salgs- og skjenkebevillinger 

Hensikten med sanksjoner på regelbrudd er å få bevillingshavere til å innrette skjenkevirksomheten 

etter alkoholloven og dens forskrifter, samt annet lovverk med bestemmelser som har sammenheng 

med alkohollovens formål. 

Det er viktig at eventuelle sanksjoner blir iverksatt så snart som mulig etter at regelbrudd har funnet 

sted. 

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkohoforskriftens §10-2 til §10-6 gjelder der 

kontroll gjennomført i henhold til kapittel 9 i samme forskrift eller rapport fra andre myndigheter, 

avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter 

alkoholloven. Bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av 

lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i 

bevillingsvedtaket. 

 

Alkoholforskriften §10-2. Ved overtredelser som nevnt i §10-3 skal kommunen tildele 

bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses 

som ett enkelt brudd. 

 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på èn uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir 

tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 

 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. Alkoholloven 

§1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 

første ledd. 

 

Alkoholforskriften §10-3. 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, og 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, og 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder 

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet 

- gjentatt diskriminering 
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Følgende overtredelser fører til tildeling av èn prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer 

- brudd på regler om skjenkemengde 

- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk 

- gjester medtar alkohol ut av lokalet/ skjenkeområdet 

- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted 

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket 

- brudd på reklameforbudet 

- 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 

 

Alkoholforskriften §10-4. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, 

kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av §10-3. 

 

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en 

overtredelse enn det som følger av §10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter 

også øke lengden på inndragningen utover det som følger av §10-2, i de alvorligste tilfellene for resten 

av  

bevillingsperioden. 

 

 

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i 

vedtaket. 

 

Alkoholforskriften §10-5. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16. 

 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med 

vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 

 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, 

kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning 

hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 

 

Alkoholforskriften §10-6. Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal 

kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningslovens §16. 

 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker. 

 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

 

Alkoholforskriften §10-7. En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste 

året. 

 

Bevillingen kan likevel ikke inndras dersom årsaken til manglende bruk av bevillingen er en hindring 

utenfor bevillingshavers kontroll og som han ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne 

følgene av. Dette gjelder bare i den utstrekning det kan antas at driften kan gjenopptas innen rimelig 

tid. 
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7. Klageadgang 

Alkohollovens § 1-6 gir adgang for å påklage kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kapittel 3, 4 

og 7 til fylkesmannen. Klage på delegert vedtak behandles av overordnet organ. 
 

Eventuelle klager sendes via Vågan kommune innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
 

Det følger av alkohollovens § 1-6 2. ledd at fylkesmannen kan prøve om vedtaket er 

innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. 
 

Kommunene har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve kommunens 

frie skjønn. 
 

8. Bevillingsgebyr 

Alle som får salgs- og skjenkebevilling skal betale et bevillingsgebyr. Bevillingsgebyret må betales 

innen fristen som kommunen bestemmer. 
 

Bevillingshavere skal innen 1. februar hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk for dette året, samt faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk for året før. 
 

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 
 

Søkere som får alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdige drikk for en bestemt 

anledning blir avkrevd minimumsgebyr kr. 400,- og maksimum kr. 4.000. Avgift avregnes av 

solgte liter etter innlevert volums rapport. 

 

Når det gjelder gebyr på ambulerende bevilling betales et gebyr pr. søknad.  

Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve for salg-/skjenkebevilling kr. 400,- 

Bevillingsgebyr skal i sin helhet brukes til kontrollvirksomhet, informasjonsarbeid, 

holdningsskapende arbeid og rusforebyggende tiltak.  

 

 

9. Kontroll 

Kontroll med kommunale bevillinger er tillagt kommunen. Det er opp til den enkelte kommune 

hvordan man ønsker å organisere kontrollen. 
 

I Vågan kommune er det HOF (Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging) som er 

kontrollutvalg for salgs-og skjenkebevillinger, samt privat aktør som forestår den utøvende 

kontrollen med stedene som har fått innvilget bevilling. Rapport fra kontroller skal refereres til 

HOF. 
 

Bevillingsmyndighet kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og 

regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra 

bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige 

vareprøver til bevillingsmyndighet. 
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Kontrollen skal ikke bare gjelde der hvor salgs- og skjenkevirksomheten utøves, men også lager, 

bakrom og tilstøtende lokaler som bevillingshaver disponerer. 
 

Alle steder med fast skjenkebevilling skal kontrolleres minst to gang pr. år, av to kontrollører. 
 

Kontroll med ulovlig skjenking der bevilling mangler, er en oppgave for politiet. 

 

10. Delegasjoner 

Alkoholpolitisk handlingsplan behandles av 

kommunestyret. For øvrig er avgjørelser delegert slik: 
 

Type avgjørelse Avg. myndighet 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger, herunder søknader om fornyelse Formannskapet 
Inndragning av bevilling jf. alkohollovens § 1-8 brudd Formannskapet 
Endring av skjenkelokale/virksomhet Formannskapet 
Godkjenne endring av styrer og/eller stedfortreder for styrer der saken er kurant Kommunedirektoren 
Inndragning av bevilling etter alkohollovens § 1-8: ikke levert 

omsetningsoppgave eller betalt bevillingsgebyr 
Kommunedirektøren 

Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er benyttet siste år Kommunedirektøren 

Utvidelse av skjenkelokale eller skjenketid for en enkelt anledning Kommunedirektøren 
Ambulerende bevilling/ bevilling for en enkelt anledning Kommunedirektøren 
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