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 HAUGESUND KOMMUNE 
 Postboks 2160, 5504 HAUGESUND 
 Telefon: 52 74 30 00 
 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no 



Alkoholpolitiske retningslinjer er forankret i Haugesund kommunes  

Rusmiddelpolitiske handlingsplan. Kommuneplanen er videre grunnlaget 

og overordnet alle andre delplaner, herunder Rusmiddelpolitisk  

handlingsplan. 

Kommuneplanen styrer utviklingen mot sentrum hvor funksjonsblanding 
skal gi en mangfoldig og robust by. Dette innebærer en balansert  
blanding av bolig, forretninger, offentlige funksjoner, serveringssteder og 
kulturtilbud. 
 
For å legge et grunnlag for en bærekraftig og robust utvikling, hvor trygge 
omgivelser, gode møteplasser, barn/unge i byen er et mål, må  
bevillingspolitikken brukes som et virkemiddel og styringsverktøy. 
 

Retningslinjene skal regulere omsetningen av alkoholholdige drikkevarer i 

kommunen med sikte på å begrense de samfunnsmessige og individuelle 

skader som alkoholforbruk kan medføre for kommunens innbyggere,  

spesielt med hensyn til barn og unge. 

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR  

BEVILLINGSPERIODEN 2020 - 2023: 



 

 

    1. BEVILLINGENS VARIGHET 

Alle salgs– og skjenkebevillinger må fornyes for hver periode. Fornyelsen 

skjer ved forenklet søknad. 

    2. ALMINNELIG SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN (GR. 1, 2 OG 3) 

Slik bevilling gis som hovedregel ikke når stedet er lagt til: 

a) Oppvekst / boligområder 

b) Idrettshall / arenaer 

 - skjenking tillates ikke den dagen idrett foregår 

c) Helsestudio 

d) Aktivitets- / fritidssenter 

e) Gatekjøkken / storkiosker / steder med hurtigmatservering 

f) Kjøpesentre 

    16. TRYGT UTELIV 

Haugesund kommune samarbeider med politiet og skjenkebransjen  

gjennom Trygt uteliv. Deltakelse i Trygt uteliv stilles som forutsetning for 

at det gis skjenkebevilling.  

Det er ønskelig at ordensvakter, enten ordensvaktholdet utføres av inn-

leid vaktvirksomhet eller som egenvakthold, deltar i Trygt uteliv. 

Alle parter skal bidra til godt samarbeid gjennom deltakelse i Trygt uteliv. 

    17. IKRAFTTREDELSE 

Retningslinjene trer i kraft den 01. januar 2020 

    3. SKJENKEBEVILLINGER 

Alle bevillingssøkere kan gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i 

gruppe 1(øl), 2 (vin) og  3 (brennevin).  

Arrangement som retter seg mot ungdom under 18 år får ikke  

skjenke alkohol – selv ikke til ungdom over 18 år. De skal være  

alkoholfrie, uavhengig av hvor stor del av målgruppen som er under 

18 år.  

Ved behandling av søknader om skjenkebevilling kan det kreves at 

det legges fram finansieringsplan for bedriften. Videre kreves det at 

alle bevillingssøkere skal ha internkontrollsystem, jfr. alkohollovens 

forskrift § 8-1  



 

 

    4. GENERELLE BESTEMMELSER 

a) Alle skjenkebevillinger  skal ha et skjenkeareal som består av egne 

lokaler med egen inngang fra gatenivå. 

b) Adgang til skjenkearealet skal kunne reguleres av en grundig  

adgangskontroll når det er behov for det. 

c) Alle skjenkebevillinger skal ha et skjenkeareal som inneholder egne 

toaletter. 

d) Skjenkestedet bes tilstrebe universell utforming av sitt etablissement. 

Dette gjelder også toalettene. 

e) Skjenkearealet kan kun ha ordinær bevilling eller nattklubbevilling.  

f) Hoteller defineres som et overnattingssted med minimum  

40 hotellrom og døgnbemannet resepsjon. Hotellvirksomhet på  

Røvær gis skjenkebevilling som hotell.  

g) Endring av type bevilling kan for et skjenkeareal kun innvilges en 

gang i løpet av en skjenkeperiode ved administrativ behandling etter 

forenklet søknad. Ved flere endringer i løpet av en skjenkeperiode må 

det leveres ny ordinær søknad. 

h) En person kan som hovedregel kun være styrer og/eller stedfortreder 

på ett sted.  

i) Skjenkebevilling gis under forutsetning av at virksomheten betaler 

allmenngjort minstelønn i tråd med Tariffnemdas lovbestemmelser. 

    13. KURSET ANSVARLIG VERTSKAP 

Det kreves at bevillingshaver v/styrer (daglig leder) og stedfortreder skal 

gjennomføre kurset Ansvarlig vertskap. 

 

Bevillingshaver skal gjennomføre tilsvarende opplæring med sine ansatte 

som en del av internkontrollen. Bevillingsmyndighetene vil være  

behjelpelig med kursmateriell.  

    14. SPILLEAUTOMATER 

Det er et generelt forbud mot spilleautomater på skjenkesteder.  

    15. BEVILLINGSHAVERS EGEN BRUK AV SKJENKESTED / ANSATTE 

VED SKJENKESTEDER 

Bevillingshaver plikter å innrette driften på en slik måte at det ikke kan 

reises tvil om bevillingshaver overholder skjenketider eller andre  

bestemmelser i lov og retningslinjer. 

Bevillingshaver eller ansatte ved et skjenkested kan ikke skjenke utover 

fastsatt skjenketid, heller ikke til seg selv. 

Det er ikke tillatt for ansatte å konsumere alkohol og/eller være påvirket 

av rusmidler i arbeidstiden på skjenkesteder i Haugesund. 



 

 

    5. ENKELT BESTEMT ANLEDNING 

Bevillinger for en enkelt bestemt anledning eller for en bestemt del av året 

gis ikke. En eksisterende alminnelig bevilling kan i forbindelse med  

arrangementer utvides til å gjelde på et annet sted (inkludert  

skjenkebevilling til båter og utvidelse av skjenkearealet).  

Det kan gis bevilling for båter/skip såfremt de kan dokumentere at de har 

statlig skjenkebevilling, har etablert servering med bar, har egen skjenke-

styrer og stedfortreder, samt er egen bevillingshaver med bevilling etter 

alkoholloven. Båten/skipet skal være sertifisert etter forskrift om særlige 

regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer, 

og/eller fredet etter kulturminneloven § 14a, og/eller kategorisert som pas-

sasjerskip etter Norsk Forening for Fartøyvern. 

Utvidelse av skjenketiden for en enkelt bestemt anledning eller for en  

bestemt del av året gis ikke, med unntak for skjenkesteder som har  

samarbeid med Sildajazzen eller Filmfestivalen. Kfr. Punkt 12.  

    6. AMBULERENDE BEVILLING 

Haugesund kommune ønsker at skjenking skal skje ved bruk av faste 

bevillinger. Ambulerende bevilling vil kun være aktuelt for sluttede lag 

som bryllup, jubileum og lignende arrangementer. 

    7. SKJENKETIDER 

Skjenketider for alle steder unntatt nattklubber: fra kl. 11.00 til kl. 01.00  

Skjenketider for nattklubber:   fra kl. 22.00 til kl. 03.00  

Skjenketider for hoteller:   fra kl. 11.00 til kl. 03.00 

 

Det presiseres at det er pliktig å holde åpent 30 minutter etter skjenketids 

slutt og at konsum av alkohol opphører innen den tid.  

Gjelder for gruppe 1, 2 og 3 (for gruppe 3 fra kl. 13.00) hver dag, hele året. 



 

 

    11. UTENDØRS SKJENKING 

Den skjenke– og åpningstid som gjelder for skjenking inne, gjøres også 
gjeldende for skjenking ute. 
 
Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det  
arealet som ikke er skjenkeareal.  
 
Dersom støymålinger på skjenkestedet viser at det blir generert støy som 
er til sjenanse eller ulempe for den nattlige ro, kan kommunen innskrenke 
skjenketiden for uteserveringsarealet eller kreve at det blir satt inn tiltak 
som forhindrer/reduserer støyutfordringene. 
 

    12. SILDAJAZZEN OG FILMFESTIVALEN 

Det gis anledning til utvidede skjenketider under Sildajazzen og  

Filmfestivalen. 

 

Samarbeidende utesteder gis skjenketid til klokken 03.00 de dager de 

deltar i festivalene. Dette gjelder også gruppe 3 (brennevin).  

Nattklubber gis utvidet skjenketid f.o.m. kl. 11.00. Utvidelsen gjelder også 

uteservering.  

 

Utesteder som gis utvidet skjenke- og åpningstid under Sildajazzen  eller 

Filmfestivalen, må ha samarbeid med festivalene. Lister over samarbeid-

ende utesteder fremlegges utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester for 

godkjenning hvert år i god tid før avvikling av festivalene. 

    8. SALGSBEVILLINGER I GRUPPE 1 (ØL) 

Salgstider i gruppe 1 fra butikk settes til maksimaltider i henhold til  

alkoholloven. Disse er fra klokken 0800 – 2000 på mandag – fredag og 

klokken 0800 – 1800 lørdag/dager før helligdager, unntatt dagen før 

Kristi Himmelfartsdag. 

 

Salgstider på valgdag settes til maksimaltider i henhold til  

alkoholloven. 

    9. SALGSTIDER GRUPPE 1 (ØL) 

Salgsbevillinger i gruppe 1 kan tildeles dagligvareforretninger og  

spesialforretninger etter søknad.  

    10. KONTROLLARBEID 

Haugesund kommune har som målsetting å foreta løpende vurdering av 

hvordan kontrollarbeidet utføres på skjenkesteder og butikker.  

Hyppigheten av kontroller på skjenkesteder og butikker med ølsalg skal 

som et minimum oppfylle kravet i loven.  

 

Det skal praktiseres nulltoleranse for salg og skjenking av alkoholholdig 

drikk til mindreårige. Haugesund kommune vil delta i storkontroller som 

arrangeres. 


