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Arkivsak: 19/132   

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

NORDKYN VINTERFESTIVAL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap har vurdert Nordkyn vinterfestivals klage på vedtak om 

skjenkebevilling for en bestemt anledning i forbindelse med kvinnedagen 8.mars.  

2. Lebesby Formannskap opprettholder avslaget på søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning på bakgrunn av  

- Lebesby kommune er en AV-OG-TIL-kommune. Vi forplikter oss til i størst mulig grad å 

begrense skjenkebevillinger med bakgrunn i alkoholfrie soner.  

- Det skal vises forsiktighet ved å gi skjenkebevilling ved kultur og idrettsarrangementer, jf. 

Lebesby kommunes alkohol og ruspolitiske handlingsplan.  

3. Etter FLV § 28 kan ikke vedtak i klagesak påklages.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad om skjenkebevilling Nordkyn vinterfestival 

Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling Nordkyn vinterfestival 

Klage på vedtak i skjenkesøknad  

Melding om delegert vedtak- klage på vedtak 

 

 

Faktaopplysning: 

Nordkyn vinterfestival, org.nr. 993 805 335, klager på vedtak datert 21.2.19 da de anser 

Nordkyn vinterfestival som en av-og-til-festival.  De har 24 arrangementer på programmet, 

hvorav 4 av disse er på Hotel Nordkyn hvor det er anledning til å kjøpe alkohol. Det eneste 

arrangementet som vil ende opp i fest er Sparkiaden. De anser å nyte ett glass vin eller to i 

lukket lag en fredagskveld på kvinnedagen som uproblematisk fra et av-og-til perspektiv. 

Alkoholservering vil ikke markedsføres på noen måte og skal ikke være ‘’reason to go’’, men 

er en service de ønsker å tilby 25 kvinnelige gjester.  

 

Nordkyn vinterfestival søkte om skjenkebevilling for en bestemt anledning. De søkte om 

skjenkebevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 i forbindelse med kvinnedagen 

8.mars. De skal arrangere kvinneskirenn etterfulgt av velværeaften med servering av ost, 

kjeks, vin og øl i Kjøllefjord svømmehall. Omsøkt skjenketid er 19:00-23:00 

 

 

 

 

Vurdering: 

Omsøkt skjenketid er innenfor fastsatte grenser. Det er innhentet uttalelse fra politi, politiet 

har ingen innvendinger mot søknaden. 



 

I klagen er det skrevet at de anser det som uproblematisk fra et av-og-til perspektiv å nyte et 

glass vin eller to med inntil 25 kvinner på kvinnedagen. Det er søkt om til sammen 20 liter 

alkohol, noe som vil være 0,8 liter per person.  

Nordkyn vinterfestival skriver at alkoholservering ikke skal være ‘’reason to go’’ men en 

service de ønsker å tilby deltakerne. Lebesby kommune mener at alkoholservering i denne 

forbindelse kan være en grunn til at noen velger å ikke delta på arrangementet.   

 

Lebesby kommune er en AV-OG-TIL-kommune. Det vil si at vi forplikter oss til i størst 

mulig grad å begrense skjenkebevillinger med bakgrunn i alkoholfrie soner. Det omsøkte 

arrangementet er en del av vinterfestivalen. Det skal være et kvinneskirenn etterfulgt av 

velværeaften i Kjøllefjord svømmehall med servering av ost, kjeks, vin og øl. I følge Lebesby 

kommunes alkohol og ruspolitiske handlingsplan skal det vises forsiktighet ved å gi 

skjenkebevilling ved kultur og idrettsarrangementer. 

Helse- og omsorgssjef anbefaler at det ikke serveres alkohol i denne forbindelse da det ikke 

er forenelig med Lebesby kommunes forebyggende arbeid, samt at det kan virke 

ekskluderende for innbyggere som kunne tenkt seg å delta på arrangementet hvis det var 

rusfritt.  

 

Lebesby kommune forstår argumentasjonen til Nordkyn vinterfestival, men som AV-OG-

TIL- kommune oppfordres det til å gjennomføre en velværeaften uten alkohol. Lebesby 

kommune vurderer at Kjøllefjord svømmehall er ett idrettsanlegg, samt at arrangementet med 

skirenn ikke er forenelig med alkoholservering. Vurderingen er derfor at arrangementet og 

Kjøllefjord svømmehall burde være alkoholfri sone. 

 

Vedtaket av 21.2.19, avslag på søknad skjenkebevilling, opprettholdes.  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


