Alkoholpolitiske retningslinjer
(utdrag av)

PLAN FOR EDRUSKAP MED ALKOHOLPOLITISKE
RETNINGSLINJER
Vedtatt i Rødøy kommunestyre den 21. juni 2000, sak 22/2000.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Målsetting: Rødøy kommune har som målsetting at alkoholomsetningen i
kommunen skal skje i ordnede og forsvarlige former for å begrense
samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholkonsum. Målsettingen søkes
realisert gjennom holdningsskapende arbeid, kontroll av salgs- og
skjenkebevillinger, og sanksjoner ved overtredelse av lov eller forskrift.
Salgsbevillinger for øl: Salgsbevillinger for øl som inneholder mellom 2,50 og 4,75
volumprosent alkohol, kan gis til dagligvareforretninger. Det settes ikke et øvre
tak på antallet bevillinger i kommunen.
Skjenkebevillinger: Rødøy kommune har ikke fastsatt et tak for antall alminnelig
skjenkebevillinger. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan gis til
serveringssteder som retter sitt tilbud mot lokal-befolkningen eller reiselivet. Et
serveringssted må inneha serveringsbevilling før det kan søkes om
skjenkebevilling. For bevilgningsperioden 2000 - 2002 fastholdes prinsippet med
at det ikke utvikles rene "pub-steder."
Ambulerende skjenkebevilling: Ambulerende skjenkebevilling kan gis etter søknad
til sluttede selskap. Det er fastsatt eget regelverk for ambulerende
skjenkebevilling.
Salgs-, skjenke- og åpningstider: Rødøy kommune har fastsatt egen forskrift om
åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl i kommunen.
Bevillingsavgift: 50% av kommunens bevillingsavgifter i budsjettes post
1.437.765 øremerkes til edruskapsvern og annet miljøarbeid blant ungdom.
Formannskapet disponerer midlene i samsvar med nevnte formål. De øvrige 50%
avsettes til dekning av utgifter til gjennomføring av nødvendige kontroller som
loven krever, og postene på 1.355.765.

Til formannskapet delegeres: Eventuell inndraging av bevillinga for kortere eller lengre
tid, godkjenning av skifte av styrer eller stedfortreder, utviding av skjenketid for ei enkelt
anledning utviding av skjenkelokalet for ei enkelt anledning fastsetting av
bevillingsgebyra tildeling av bevilling for en bestemt del av året, etter lovens § 1 - 6.
Formannskapet fungerer som kommunalt kontrollutvalg i medhold av § 1 - 9,
forskriftenes kapitell 10.

Salgsbevillinger for øl gjelder for perioden 01.07.2000 - 30.06.2002):




Oleiv Rossvoll ANS 8193 Rødøy, v/Jan Rossvoll gis bevilling for salg av øl med
inntil 4.75 volumprosent, som styrer Odd Rossvoll med Jan Rossvoll som
stedfortreder.
Angell Olsen eftf. 8198 Nordnesøy, v/Henny Nilsen gis bevilling for salg av øl
med inntil 4.75 volumprosent, som styrer Henny Nilsen med Marit Johansen som
stedfortreder.
Nordnesøy Handel 8198 Nordnesøy, v/Cecilie Vigeland gis bevilling for salg av øl
med inntil 4.75 volumprosent, som styrer Cecilie Vigeland med Anne Lise
Lorentsen som stedfortreder.






Finn Olsen A/S 8196 Selsøyvik, v/Aksel Olsen gis bevilling for salg av øl med
inntil 4.75 volumprosent. Som styrer Aksel Olsen, det gies dispensasjon fra kravet
om stedfortreder fram til 1. januar 2001.
AS Brødrene Hoff 8187 Jektvik, v/Wenche Hoff gis bevilling for salg av øl med
inntil 4.75 volumprosent, som styrer Wenche Hoff, med Håvard Hoff som
stedfortreder.
A. Hansen & Co A/S 8186 Tjongsfjord v/Trond Hansen gis bevilling for salg av øl
med inntil 4.75 volumprosent, som styrer Trond Hansen, med Ragnvald Seljevoll
som stedfortreder.
Sørfjorden Dagligvare 8190 Sørfjorden v/Anne Grete Theimann gis bevillig for
salg av øl med inntil 4.75 volumprosent, som styrer Anne Grete Theimann, med
Laila Johansen som stedfortreder.

Skjenkebevillinger gjelder for perioden 01.07.2000 - 30.06.2002):














Unnis Øyferie 8198 Nordnesøy, v/Unni Jørgensen gis alminnelig skjenkebevilling
for øl og vin. Som styrer Unni Jørgensen. På grunnlag av bedriftens størrelse, gis
det fritak fra kravet om stedfortreder.
Polarsirkelen Kystferie, Hilstad Camping Øresvik 8752 Konsvikosen, v/Albert
Hilstad gis alminnelig skjenkebeviling for øl, vin og brennevin. Skjenking skal kun
foregå i virksomhetens kafe, ikke i tilstøtende overnattingsrom eller hytter. Som
styrer Else Marie Hilstad, med Bent Hilstad som stedfortreder.
Kirsten Kvalvik kafe 8187 Jektvik, v/Kirsten Kvalvik gis alminnelig
skjenkebevilling for øl og vin. Som styrer Kirsten Kvalvik, med Anne-Britt Sjåvik
som stedfortreder.
Nye Tjongsfjord Gjestgård a/s 8186 Tjongsfjord, v/Anders Åsell gis alminnelig
skjenkebevilgning for øl, vin og brennevin. Skjenking skal kun forekomme i
bedriftens restaurant med terrasse, og TV-stue, ikke i kjelleren eller tilstøtende
overnattingsrom. Skjenking av brennevin kan kun forekomme innendørs. Søknad
om pubvirksomhet avslåes. (ut fra Rødøy kommunes plan for edruskapspolitikk)
Som styrer Roger Åsell med Anders Åsell som stedfortreder.
Myken Fyr 8199 Myken, v/Gro Bygdevoll gis alminnelig skjenkebevilling for øl,
vin og brennevin.
Bevillingen utvides i sommersesongen til også å gjelde Karenstua Kafe. Myken Fyr
og Karenstua kafe kan ikke ha skjenking samtidig, med mindre Myken yr har
ambulerende skjenkebevilling. Søknad om pubvirksomhet avslåes.
Klokkergården Gjestgiveri 8193 Rødøy, v/Malin Arntsen gis alminnelig
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Skjenking av brennevin kan kun foregå
innendørs. Som styrer Malin Arntsen, med Ragnhild Arntsen som stedfortreder.
Søknad om pubvirkomhet avslåes. (ut fra Rødøy kommunes plan for
edruskapspolitikk).
Torleif Benjaminsen Båttransport 8196 Selsøyvik, v/Torleif Benjaminsen gis
alminnelig skjenke-bevilling for øl, vin og brennevin ombord i M/S Øycruise som
del av rundturer i Rødøy kommune. Skjenking kan kun forekomme til båtens
reisende passasjerer. Som styrer Torleif Benjaminsen, med Tommy Benjaminsen
som stedfordtreder.
Polarcirkelen Båttransport AS 8196 Selsøvik, v/Torleif Benjaminsen gis
alminnelig skjenke-bevilling for øl, vin og brennevin ombord i Fjordcruise som del
av rundturer i Rødøy kommune. Skjenking kan kun forekomme til båtens reisende
passasjerer. Som styrer Oddveig Benjaminsen, med Tommy Benjaminsen som
stedfortreder.
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