
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/896   

Sakstittel:  SØKNAD OM SALGSBEVILLING OLE`S KOLONIAL AS 

 

Ordførers innstilling: 
1. Lebesby Kommunestyre innvilger søknad fra Oles Kolonial AS på bevilling for salg av 

alkoholholdig drikke som inneholder inntil 4,7 vol.prosent alkohol – gruppe 1. 

2. Salgstiden på hverdager og dager før Kristi Himmelfartsdag er fra kl. 08:00 – 20:00. 

Salg av alkoholholdige varer på dager før søndag- og helligdager (påske, pinse, jul og 

nyttårsaften) kan skje fra kl. 08:00-18:00.  

Salg av alkoholholdige varer skal ikke skje på søndager- og helligdager, 1. og 17.mai, 

samt på valgdagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg eller 

folkeavstemming.  

3. Som styrer godkjennes Ole Martin Larssen 

4. Som stedfortreder godkjennes Vibeke Karlsen 

5. Bevillingsperioden gjelder til 30.9.24 eller inntil annet bestemmes av Kommunestyret, jf. 

alkoholloven § 1-6. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven 

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Oles Kolonial AS søker om salgsbevilling for gruppe 1 i forbindelse med overdragelse av 

virksomhet.  

 

Etter avtale med administrasjonen skal det gjennomføres kunnskapsprøve med salgsstedets 

nye eier 2.12.21 

Administrasjonen har mottatt nødvendig dokumentasjon vedlagt søknaden som tilfredsstiller 

alkohollovens krav.  

I henhold til kommunens alkoholpolitiske plan pkt. 6.2 skal godkjente dagligvareforretninger 

normalt ha anledning til salg av alkoholholdige varer opp til 4,76 volumprosent. 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. alkoholloven § 1-7, som tilrår innvilgelse av 

bevilling. 

 

Vanligvis er det rådmannens innstilling som legges fram. Søker er i nær slekt med rådmann, 

og rådmannen vurderes derfor som inhabil i saken. Ordfører står derfor som innstiller.  

Faktaopplysninger er hentet inn av administrasjonen. 

 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske plan, pkt. 6.7.5. er salgstiden fra kl. 08:00 – 20:00 

på hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag.  



Salgstiden på dager før søndag og helligdager (påske, pinse, jul og nyttårsaften) er fra kl. 

08:00 – 18:00.  

Salg av alkoholholdige varer skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. og 17.mai og på 

valgdagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg eller folkeavstemning.  

 

 

 

Vurdering: 

Oles Kolonial AS søker om salgsbevilling for gruppe 1 i forbindelse med overdragelse av 

virksomhet. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, jf. 

alkohollovens § 1-10. Dette i påvente av at bevillingssøknad avgjøres av 

bevillingsmyndigheten.  

 

Nødvendig dokumentasjon er mottatt og funnet i orden.  

Det er lovkrav om at styrer innehar kunnskapsprøven. Etter avtale med administrasjonen skal 

det gjennomføres kunnskapsprøve med salgsstedets nye eier 02.12.21. Det forutsettes at alle 

formaliteter er i orden, noe som vil være avklart innen behandlingsdato. 

Det innstilles derfor på innvilgelse av salgsbevilling. 

 

Da alkoholloven ble endret 1.1.15 ble det åpnet for å selge alkohol på valgdagen. I 

kommunens alkoholpolitiske plan som ble vedtatt i 2005 og rullert i 2007 ble det bestemt at 

salg av alkoholholdige varer ikke skal skje på valgdag for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunevalg eller folkeavstemming. Det kan derfor ikke gis tillatelse til salg av 

alkoholholdige varer på valgdag før kommunestyret bestemmer det.  

 

Lebesby kommune har ikke hatt gjennomgang av alkoholpolitisk plan, herunder vurdert 

bevillingspolitikken, og kan således ikke fatte beslutning etter § 1-6 tredje ledd om utvidet 

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 30.9.24 eller til annet bestemmes 

av kommunestyret i henhold til § 1-6. 

 

 

 

Sigurd Rafaelsen 

Ordfører 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


