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REFERAT FRA MØTE 21.02.2012 

 

Dialogmøte med innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Hadsel 

kommune 

Kommunen som bevillingshaver, Politiet som ordensmyndighet og Securitas AS som 

kontrollører inviterte innehavere av skjenke- og salgsbevillinger til samarbeidsmøte den 

21.02.2012. Lag og foreninger som var innvilget skjenkebevilling i 2011 var også 

invitert, samt alle kommunestyrerepresentantene. 

Følgende møtte: 

Vegar Melchiorsen, Vesterålen Hotell og kongressenter 
Stig Guldberg, SG Drift  
Bjørn Olsen og Janne Antonsen, Rødbrygga Drift AS 

Per Ivar Hanssen, Nordlandssykehuset Vesterålen 
Rune Andersen, Rema 1000, Melbu 

Tommy Bergvik, Rema 1000, Stokmarknes 
Tor Hovden, Melbukontoret 
Knut Nyborg, Melbu Blandakor 

Bård Jensen, Melbu Trekkspillklubb 
Pia Jessen, Neshall-Revyen 

Håkon T. Hanssen, Frp 
 
Securitas AS, Stian Paulsen og Jan Erik Karlsen 

Politiet, Trond Olsen 
Hadsel kommune, Jenny Danenbarger og Marianne Jakobsen 
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Jenny Danenbarger ønsket velkommen. 

 
Første punkt på dagsorden var saksbehandling av bevillinger, gjennomgang av 

regelverk, søknad, og saksbehandlingstid.  
 
Hun viste til kommunens hjemmeside på internett, www.hadsel.kommune.no , hvor det 

er lagt ut informasjon. Nytt av året er at alle skjemaer vedr. søknad om salgs- og 
skjenkebevillinger, serveringsbevillinger og omsetningsoppgave for alkohol, ligger på 

hjemmesiden. Vi ønsker at alle søker og rapporterer elektronisk, da det forenkler 
arbeidet, og vi får svar på det vi ønsker. Er det problemer med å få lagt til vedlegg, kan 
disse sendes i posten. 

 
Kommunen har tidligere sendt ut brev til alle innehavere av salgs- og skjenkebevillinger 

om at frist for innlevering av omsetningsoppgave for alkohol er 01.03.2012, og  
informert om at alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Hadsel kommune utløper 
30.06.2012 og må fornyes. Frist for ny søknad er 15.03.2012.  

 
Krav til vedlegg til ny bevillingssøknad: 

 Plantegning over lokalets areal og funksjoner 
 Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve dersom ny salgs- eller skjenkestyrer 

og stedfortreder 

 Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker 
 Skatteattest for bevillingssøker 

 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenke- eller 
salgsstedet. 

 

Salg av alkohol i butikk: 
 Når kassen er betjent av person under 18 år og noen skal kjøpe øl: Person over 

18 år må ta plass i kassen og fullføre kjøpet. 
 Må ha tatt ølet før tidspunkt for salgsslutt. Kunden kan ta en runde i butikken og 

deretter betale. Bevillingshaver er ansvarlig for at kunden ikke tar øl fra hylle 

etter salgsslutt, og det anbefales at ølet blir tildekket ved salgsslutt. 
 Informasjon om aldersgrense og salgstid skal henges opp ved alkoholen og ved 

kassen. 
 

Reklameforbudet: 
Jenny informerte om at brosjyren fra Sosial- og helsedirektoratet vedr reklameforbudet 
er tatt bort og erstattet med artikler på Helsedirektoratets internettside. De ulike 

temaartiklene er lenket opp fra kommunens internettside/tjenester/næring/handel og 
service/salgsbevilling eller skjenkebevilling. 

 
Nye retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger: 
Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger for 2010 - 2012 

skal revideres. Rådmannen legger derfor fram «Retningslinjer for behandling av 
kommunale slags- og skjenkebevillinger» for vedtak i Hadsel kommunestyre. Vi ønsker 

forbedringer av retningslinjene og ba de fremmøtte om å evaluere de gamle. Det ble 
delt inn i grupper og vi ba om tilbakemelding med tre positive ting, tre negative ting og 
tre forbedringspotensialer ved de gamle retningslinjene. De gamle retningslinjene skal 

også evalueres av politiet, NAV, rusforum og oppvekstforum. Deretter sendes de ut til 
høring før politisk behandling.  

 
 
 

 

http://www.hadsel.kommune.no/
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1.og 16. mai: Salg av alkohol i plastflasker: 

 
Politiet så stor forskjell i fjor da glassflaskene ble byttet ut med plast, og håper det blir 

en årlig hendelse. I år bør glassflaskene tas ut fra fredag 27. april og til 02. mai, samt 
fra 14. mai til 18. mai. Handelsstanden går ut i avisen i forkant og informerer.   
 

Krav til vakthold: 
Utesteder med alkoholservering og sen åpningstid er pålagt å ha godkjente 

ordensvakter. Ordensvakter må ha gjennomført godkjent ordensvaktkurs. Det er ikke 
de samme krav til ordensvaktkurs når det gjelder bevilling for en enkelt anledning, men 
her må det søkes til lensmannen om festtillatelse. Her kreves det et ordensvern som 

skal bestå av minst 5 personer over 18 år. Ansvarlig legges inn i logg hos politiet og vil 
bli oppringt ved problemer. Søknadsskjema om festtillatelse er et papirskjema som 

organisasjonene får ved å kontakte politiet. 
 
 

 
Marianne Jakobsen 

Referent 


