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1. Leirfjord kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 

Målet er at all omsetning av alkohol i kommunen skal skje i samsvar med alkoholloven med 

gjeldende forskrifter slik at en i størst mulig utstrekning begrenser de samfunnsmessige og 

individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

 

2. Generelle bestemmelser for salg og skjenking i Leirfjord kommune 
Bevillinger kan gis for inntil 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Det vises for øvrig til alkoholloven §1-6, tredje og fjerde ledd om 

fornying. 

Det settes ikke tak på antall bevillinger. Søknader må skjønnsmessig vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 

politiet. Det skal også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Salgsbevillinger gis bare til dagligvareforretninger. Eventuelle unntak må begrunnes særskilt 

og være i samsvar med alkoholloven. 

 

3. Salgstider av alkoholholdig (tom 4,7 %) 
Hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag  fra kl. 08:00 – kl. 20:00 

Dager før søndag- og helligdager    fra kl. 08:00 – kl. 18:00 

 

På valgdagene for Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning  

gjelder vanlig salgstid.  

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.  

 

4. Skjenkebevilling  
Det er anledning til å gi bevilling i 3 kombinasjoner: 

Gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

Gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.  

Gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol. 

 

5. Skjenketider og regelverk  

Skjenkebevilling kan innvilges på følgende vilkår: 

Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 har maksimal skjenketid fra kl. 06:00 til kl. 02:00 alle 

dagene i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet. 

Alkoholholdig drikke i gruppe 3 har maksimal skjenketid fra kl. 13:00 til kl. 02:00 alle dagene 

i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet. 

Maksimaltiden for skjenking er i tråd med hovedmålet i de alkoholpolitiske retningslinjene 

for Leirfjord kommune. 

Administrasjonssjef kan etter søknad utvide bevilling til å gjelde utenfor skjenkested for 

enkelt anledning. 
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6. Uteservering 

Allmenn tillatelse til uteservering kan gis inntil kl. 02:00. det er ingen begrensninger for når 

på året uteservering kan finne sted. 

 

7. Bevilling for en enkelt anledning 

Det kan gis skjenkebevilling for enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 1-6 og § 4-2.  

Bevilling for enkelt anledning avgjøres av administrasjonssjef. Søknad bør være kommunen i 

hende innen 3 uker før arrangementet. 

For hver skjenkebevilling skal det angis en styrer og en stedfortreder. Styrer og/eller 

stedfortreder skal være tilstede under hele arrangementet.   

Aldersgrense til arrangement for enkelt anledning settes til 18 år ved skjenking av alkohol- 

holdig drikk i gruppe 1 og 2 og 20 år ved skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3. 

 

8. Ambulerende bevilling 

Leirfjord kommune har 2 ambulerende bevillinger i henhold til alkohollovens § 4-5. 

Søknad om ambulerende bevilling avgjøres av administrasjonssjef. Søknaden bør være 

kommunen i hende innen 2 uker før arrangementet.  

For hver skjenkebevilling skal det angis en styrer og en stedfortreder. Styrer og/eller 

stedfortreder skal være tilstede under hele arrangementet.   

Aldersgrense til arrangement med ambulerende bevilling settes til 18 år ved skjenking av 

alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 og 20 år ved skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3. 

9. Kontroll med salgs- og skjenkebevilling 

Jfr. § 1-9 i alkoholloven ligger ansvaret for kontroll med utøvelse av kommunal bevilling hos 

kommunen. Formannskapet er kontrollutvalg.  

Leirfjord kommune har inngått avtale om salgs, - skjenke- og røykekontroll med Nordfjeldske 

Kontroll AS. 

 

10. Gebyr 

Gebyr for alminnelig salgs- og skjenkebevillinger følger departementets gjeldende satser. Ved 

årets slutt skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde. Frist for 

innlevering av oppgaver over faktisk omsetning i foregående år og forventet omsetning 

inneværende år, er 1. mars hvert år. 

Andre gebyrer for alkohol omsetning fastsettes av kommunestyret.  
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11. Reaksjon ved brudd på alkoholloven eller annen relevant lovgivning 

Dersom det ved kontroll i hht kap 9 i alkoholloven eller rapport fra andre myndigheter 

avdekkes brudd på alkoholloven og andre relevante bestemmelser, vil reaksjoner ved brudd 

følge alkohollovens § 10-2 til § 10-6; prikktildeling og inndragning. 

Ut fra forskriftene vil bevillingshaver kunne tildeles en prikk, to prikker, fire prikker og åtte 

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

skal kommunestyret inndra bevilling for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av 

toårsperioden blir tildelt mer enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragelsen 

tilsvarende. 

 
 

 


