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Høring - revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - 
Nordreisa kommune 

Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt 2004, 
revidert i 2010 og 2016.  
 
Forskriften regulerer  
- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling  
- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder  
- Ambulerende skjenkebevilling  
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter  
- Stengningsadgang  
- Kontroll  
- Overtredelse/inndragning  
- Bevillingsgebyr  
- Ikrafttredelse 
 
Det er meldt inn behov for endring i forskriften. Halti kulturscene formidler et ønske om å 
skjenke vin og øl før og under arrangement, feks forestillinger eller konserter, også om barn 
under 18 år er tilstede.  
 
Dagens forskriftens § 5 regulerer ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt 
anledning. §5, punkt c, 2 ledd sitat: «Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt 
mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset 
område».   
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Endringen som foreslås i § 5, bokstav c), 2 ledd sitat: Det innhentes uttalelse fra lensmannen før 
bevilling gis etter § 5 a og § 5 b.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 79/20, 25.06.20 om å sende revidert forskrift ut på høring. Følgende 
vedtak ble enstemmig besluttet sitat: Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol godkjennes som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og 
høring. Høringsfrist er fire uker fra kunngjøringsdato og innspill behandles av Nordreisa helse-
og omsorgsutvalg og Nordreisa kommunestyre for endelig vedtak. 
 
Det fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd at enhver som forskriften skal gjelde for, har 
anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor har 
mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte endringene. Forslaget til ny forskrift skal 
gjøres kjent for kommunens innbyggere, næringsliv, foreningsvirksomhet. Høringen skal derfor 
være tilgjengelig på kommunen sine nettsider, sosiale medier, på rådhuset og på biblioteket.  
 
Sentrale høringsparter med eget høringsbrev er: 
- Samtlige bevillingshavere 
- Politi 
- Nav Storslett 
- Familiesenter 
- Rus og psykisk helsetjenester 
- Kommuneoverlege 
- Alkontroll AS 
- Nordreisa ungdomsråd 
- Nordreisa Næringsforening 
- Nordreisa næringsutvalg 
- Nordreisa oppvekstutvalg.  
- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 
- AA Nordreisa 
 
Alle organisasjoner og enkeltpersoner inviteres til å komme med innspill.  
 
Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller til Nordreisa 
kommune, Pb. 174, 9156 Storslett eller via eDialog som du finner på kommunens hjemmeside 
www.nordreisa.kommune.no.   
 
Fristen for å komme med høringsinnspill er 7. august 2020. 
 
Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill bli lagt frem for helse- og omsorgsutvalget, deretter 
endelig behandling i Nordreisa kommunestyre.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen 
Service- og personalsjef 
christin.andersen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 04 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
TROMS POLITIDISTRIKT Postboks 6132 TROMSØ
Nordreisa Næringsforening Hovedveien 2 STORSLETT
NAV Storslett Sentrum 17 STORSLETT
Nordreisa helsestasjon her  
Rus- og psykisk helsetjenester her  
Kommuneoverlege Øyvind Roarsen her  
Nordreisa ungdomsråd her  
Nordreisa næringsutvalg her  
Nordreisa utvalg for Oppvekst- og kultur her  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens hus VADSØ
Nordenfjeldske Kontroll AS Åsavegen 98 INDERØY
Reisafjord Hotel AS Nesseveien 32 SØRKJOSEN
Bios Cafe og bar Sentrum 5 STORSLETT
Minibar1/Hansabakken Invest Sentrum 15 STORSLETT
Luggeføre Bar AS Sentrum 15 STORSLETT
Grillstua Mat og Vinhus Sentrum 4 STORSLETT
På Taket Kafe AS Ringveien 2 SØRKJOSEN
Lyngen North / Spåkenes Sjøbuer AS Spåkenesveien 281 ROTSUND
Reisastua Lodge AS Reisadalen 3322 STORSLETT
Reisa Friluftssenter AS Reisadalen 2912 STORSLETT
Henriksen Gjestestue Meieriveien 5 SØRKJOSEN
Storslett mathus AS Spar Fosseng 2 STORSLETT
Rema 1000 Hovedveien 14 STORSLETT
Coop Extra Sentrum 22 STORSLETT

 
 
Interne kopi mottakere: 
Merete Rasmussen Storslett skole 
Jan F. Fjære Utvikling 
Øyvind Roarsen Virksomhet for helsetjenester
Øyvind Roarsen Kommuneoverlege
Edel Gulbrandsen Sektor for oppvekst og kultur

 
 
 
 


