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Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb. 

19/132 U63 RAD/SERV/BEKO 

    

 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING NORDKYN VINTERFESTIVAL 
 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

 

Saken er behandlet som saksnr DS  11/19 etter delegert myndighet fra kommunestyret. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Lebesby kommune har vurdert Nordkyn vinterfestivals søknad om skjenkebevilling for en 

bestemt anledning i forbindelse med kvinnedagen 8.mars.  

2. Lebesby kommune avslår 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 vedtaket påklages, og en eventuell klage sendes Lebesby kommune 

innen 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.  

 

 

Fakta/saksopplysninger 

Nordkyn vinterfestival, org.nr. 993 805 335, søker om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning. Det er søkt om skjenkebevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i forbindelse 

med kvinnedagen 8. mars hvor det skal arrangeres kvinneskirenn som skal avsluttes med ost, 

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

 

Vurdering: 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning behandles administrativt etter delegert 

myndighet fra Kommunestyret og i henhold til alkoholloven.  
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Omsøkt skjenketid er innenfor fastsatte grenser. Det er innhentet uttalelse fra politi, politiet 

har ingen innvendinger til søknaden. 

 

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 som avsluttes 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. 

 

Grunnlag for vurdering av skjenkesøknader 
 

Lebesby kommune er en AV-OG-TIL-kommune. Som en del av dette har kommunen 

forpliktet seg til å utarbeide lokale mål og handlingsplaner for alkoholfrie soner og å tilpasse 

alkoholpolitikken i tråd med dette. Det å være en AV-OG-TIL-kommune betyr at de 

alkoholfrie sonene utgjør en del av kriteriene når søknadene om kommunale 

skjenkebevillinger skal vurderes. 

 

Arbeidet med alkovett bidrar til å opprettholde befolkningens oppslutning om at en del 

situasjoner i livet bør være alkoholfrie. Det fører til at totalkonsumet av alkohol reduseres og 

skadelige drikkemønster forebygges. 

 

Tildeling av skjenkebevillinger bygger på alkohollovens mål om å ‘’ begrense i størst mulig 

utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære’’. 

Loven skal altså begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Alkoholfrie soner nevnes 

som et viktig virkemiddel i regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet, og retter seg mot den 

delen av befolkningen som har et moderat alkoholkonsum. 

 

De alkoholfrie sonene er: arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, 

samvær med barn og unge, trafikk. 
 

På bakgrunn av dette avslås Nordkyn vinterfestivals søknad om skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 i forbindelse med kvinnedagen 8.mars, hvor det skal 

arrangeres kvinneskirenn som skal avsluttes i Kjøllefjord svømmehall. 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Benedikte Krogh 

Konsulent 

Mobil: 97 99 09 03 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 
Kopi til: Politiet  

 

 

 


