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Alkoholpolitiske retningslinjer 
 

1. Skjenkebevilling 
Hjemmel for skjenkebevilling 

Skjenking av alkoholholdig drikk i Longyearbyen omfattes av forskrift om alkoholordningen for 
Svalbard kap. 3 og bygger på Ruspolitisk handlingsplan for Longyearbyen for perioden 2020 – 2024. 
Longyearbyen lokalstyre har fått delegert myndighet fra Sysselmannen på Svalbard til å avgjøre 
følgende saker innen Longyearbyen planområde 

• Søknad om skjenkebevilling 
• Søknad om tidsbegrensede endringer I eksisterende skjenkebevillinger 
• Søknad om bevilling for enkeltstående anledning 

Ansvar og myndighet 
Lokalstyret vedtar alkoholpolitiske retningslinjer i forkant av ny bevillingsperiode. Longyearbyen 
lokalstyre har ansvar for kontroll med utøvelse av skjenkebevillinger. Bevillingsperioden følger 
lokalstyrets valgperiode på 4 år og opphører den 30. juni året etter at nytt lokalstyre har tiltrådt. 
Lokalstyret kan beslutte at bevillingene likevel ikke skal opphøre, men kan gjelde videre i inntil en ny 
periode som angitt. 

Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 
Alminnelig skjenketid 
Forskrift om alkoholordningen på Svalbard § 3-3 fastsetter følgende rammer for skjenketider: 

Brennevin fra kl. 13.00 til 24.00 
Øl og vin fra kl. 08.00 – 01.00 

Skjenking av alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter før den gitte eller stedets egen 
praktiserte stengetid. Konsum av skjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter etter 
at skjenketiden er ute. Skjenking av alkoholholdig drikk må ikke skje etter fastsatt skjenketid. 
 
Utvidet skjenketid 
De som søker om utvidet skjenketid skal kunne få dette innenfor følgende tidsrom, etter vurdering av 
stedets beliggenhet og art, samt alkoholpolitiske vurderinger: 

Brennevin fra kl. 13.00 – 02.00 
Øl og vin fra kl. 11.00 – 02.00 

Disse tidene kan for et enkelt skjenkested eller generelt for Longyearbyens planområde utvides eller 
innskrenkes av bevillingsmyndigheten. Skjenkesteder som ligger utenfor sentrum og boligområder 
kan søke om utvidet skjenketid til kl. 03.00.  
 
Utvidet skjenkebevilling for brennevin skal avsluttes minimum 1 time før bevilling for øl og vin. 
Skjenking utendørs skal avsluttes 1 time før skjenking innendørs, og senest kl. 24.00.  
 
De som søker om utvidet skjenkebevilling utendørs på nyttårsaften kan få dette for øl og vin inntil kl. 
01.00 etter vurdering av stedets beliggenhet og art, samt alkoholpolitiske vurderinger. 
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Omfang av bevillingen 
Bevilling for brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl og vin, og bevilling for vin 
kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl. Tid for skjenking av brennevin kan ikke settes til 
senere enn skjenking av øl og vin.  
 

Kriterier for tildeling og fornyelse 
Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å ha 
skjenkebevilling og blant annet forhold knyttet til vandel skal derfor tillegges vekt. Longyearbyen 
lokalstyre vil legge avgjørende vekt på merknader fra Sysselmannens politiavdeling ved behandling 
av søknad om skjenkebevilling og godkjenning av skjenkebestyrer. 

Det tas hensyn til tidligere erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av:  

• brudd på vilkår som er satt for bevillingen 
• brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser 
• endring av driftskonsept uten godkjenning 
• klanderverdig ordensforhold ved serveringsstedet 
• brudd på reklamebestemmelser 

 Virksomheten som tildeles skjenkebevilgning skal følge reglene om bokføring, regnskap og revisjon, 
dokumentasjon på dette kan kreves fremlagt.  
 
Foretaket skal operere med norske lønnsvilkår i tråd med tariffavtale eller allmenngjort tariffavtale 
på fastlandet om det finnes, og ellers lønnsvilkår som er vanlig innenfor samme type arbeid på 
fastlandet. Dokumentasjon på dette skal fremlegges ved innsending av søknad.  
 
Bevilgning gis med varighet frem til 31.12.2022. Disse fornyes automatisk frem til 31.12.2023 dersom 
innehaver av bevilgning innen 1. 11.2022 har fremlagt dokumentasjon for LL på at virksomheten har 
implementert to valgfrie av FNs bærekraftmål, i tillegg til bærekraftmål nummer 17 i virksomhetens 
drift og verdigrunnlag.  
 
Fra og med 1.1.2023 må det ved søknad om skjenkebevilgning fremlegges dokumentasjon på at 
søker har implementert to valgfrie av FNs bærekraftmål, i tillegg til bærekraftmål nummer 17 i 
virksomhetens drift og verdigrunnlag. 
 
2. Skjenkestedets lokaler og beliggenhet 

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og karakter samt målgruppen for 
virksomheten tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, 
trafikale og ordensmessige forhold skal kunne tillegges vekt. Skjenkestedet skal ha preg av pub, kafé, 
restaurant, eller overnattingssted. 

Følgende begrensninger skal gjelde for tildeling av skjenkebevillinger: 

• Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling for virksomheter i tilknytning til skoler, barnehager og 
idrettshall 

• Det skal ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med arrangement som er beregnet for barn og 
unge 

• Det gis som hovedregel ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangement  
• Det gis ikke skjenkebevilling til gatekjøkken, bensinstasjoner, kiosker o.l. 
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• Det vil ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med salgsfremmende arrangement eller i lokaler 
som i hovedsak ikke fremstår som serveringsted 

• Det vil ikke gis skjenkebevilling under guidede turer i Longyearbyen planområde. 

Utendørs serveringsareal: 
Området for skjenking skal være særskilt angitt/avgrenset og godkjent av Longyearbyen lokalstyre. 
Uteservering skal kunne foregå uten sjenanse for omgivelsene og uten fare for at det kan skje uhell. 
Det skal ikke gis bevilling for uteservering i umiddelbar nærhet til lokaler som benyttes hovedsakelig 
av barn og unge.  
 
Sluttede selskap:  
For sluttede selskap kan det etter søknad gis utvidelse av eksisterende bevilling som fast ordning eller 
ved spesielle enkeltanledninger. 
 

Hoteller og andre overnattingssteder 
Hotell og andre overnattingssteder kan skjenke alkohol til sine overnattingsgjester uavhengig av disse 
reglene. Det er en forutsetning at slik skjenking foregår i andre lokaler enn de vanlige 
skjenkelokalene. Brennevin kan bare skjenkes i den ordinære skjenketiden. 

Nattklubb 
Skjenkebevilling til nattklubb skal kun gis til skjenkesteder som ikke er etablert i eller i nærheten av 
boligområder. Med boligområder menes områder som først og fremst skal danne en behagelig 
ramme for dagliglivet og barn og unges oppvekst. 

Skjenking i forbindelse med guidede turopplegg 
Det kan gis bevilling for skjenking av øl/vin og brennevin i forbindelse med arrangementer i 
tilknytning til guidede turopplegg med bespisning innenfor Longyearbyens arealplanområde. 
Skjenketidene for slike arrangementer følger de alminnelige skjenkebestemmelsene overfor. 

Opprydding utenfor og rundt skjenkested 
Det skal til enhver tid være rent og ryddig utenfor og rundt skjenkestedet. Bevillingshaver skal påse 
at det foretas opprydding utenfor og rundt skjenkestedet etter stengetid. Manglende opprydding 
anses som brudd på vilkårene for skjenkebevillingen. 

Vakthold 
Bevillingshaver skal sørge for tilstrekkelig vakthold for å sikre at alkohollovgivningen og vilkår gitt i 
bevillingsvedtak blir overholdt. Det stilles særlig store krav ved arrangement hvor mindreårige kan 
være tilstede og ved uteservering. 
 

Skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 
Bevillingshaver skal påse at det ikke forekommer skjenking av personer som er åpenbart påvirket av 
rusmidler. Skjenkestedet er ansvarlig for å vise personen bort fra skjenkearealet og påse at personen 
de tidligere har skjenket får nødvendig bistand. 
 

3. Kontroll og sanksjoner 
Longyearbyen lokalstyre skal ha en kontrollordning som ivaretar lovens krav om utøvelse av 
kontroller. Kontrollen skal særlig omfatte skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke 
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.  
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Alle skjenkesteder skal kontrolleres minimum fire ganger pr år. Differensiering av antall kontroller 
skjer etter stedets størrelse og kontrollbehov. Kontrollene skal i størst mulig grad foretas i perioder 
på året og på døgnet som det er flest gjester. 
 

Reaksjoner ved brudd på skjenkebestemmelsene 
Om vilkårene for skjenking av alkohol blir overtrådt eller brytes kan bevillingen inndras for resten av 
perioden eller for kortere tid. 

Prikktildeling og inndragning vil gjelde der kontroll er gjennomført og en mottatt rapport avdekker at 
et skjenkested ikke har oppfylt sine plikter etter forskrift om alkoholordningen på Svalbard eller de 
vilkår som er gitt i bevillingsvedtaket. 

 
Brudd på regelverk – prikktildeling 

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

• skjenking til personer som er under 18 år 
• brudd på bistandsplikten 
• brudd på kravet om forsvarlig drift 
• hindring av kommunal kontroll 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

• skjenking til person som er åpenbart påvirket av rusmidler 
• brudd på skjenketiden 
• skjenking av brennevin til personer mellom 18 og 20 år 
• brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

• det gis adgang til lokalet til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 
bevillingshaver sørger ikke for at personen som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater 
stedet 

• mangler ved bevillingshavers internkontroll 
• brudd på krav om styrer og stedfortreder 

Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk: 

• brudd på kravet om alkoholfrie alternativ 
• konsum av medbrakt alkoholholdig drikk  
• gjester medtar alkohol ut av lokalet 
• brudd på vilkår i bevillingsvedtaket 
• brudd på reklameforbudet 
• andre overtredelser som omfattes av alkohollovgivningen 

Dersom det foreligger formildende omstendigheter, kan Longyearbyen lokalstyre tildele færre 
prikker. Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter, kan Longyearbyen lokalstyre tildele flere 
prikker. 

Longyearbyen lokalstyre kan når som helst i perioden kontrollere at bevillingshaver følger 
bestemmelsene om bokføring, regnskap og revisjon, samt at virksomheten opererer med lønns- og 
arbeidsvilkår i henhold til betingelsene og vilkårene for tildeling av en skjenkebevilling.  
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Innehaver av en skjenkebevilling plikter å medvirke til at Longyearbyen lokalstyre får adgang til de 
opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en forsvarlig vurdering. Brudd på disse 
betingelser, vilkår og plikter sanksjoneres på samme måte som brudd på krav om forsvarlig drift. 

 Varsel, inndragning og klageadgang 
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal Longyearbyen lokalstyre sende ut forhåndsvarsel 
om tildeling av prikker. Ved tildeling av 12 prikker i en periode på 2 år, skal bevillingen bli inndratt for 
et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden 
på inndragningen økes tilsvarende.   

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Likeartede brudd 
avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  

Spørsmål om prikktildeling og inndragning av bevilling avgjøres av lokalstyret. Lokalstyret kan 
delegere avgjørelsen til andre politiske organ eller administrasjonen. 

4. Krav om Kunnskap 
Longyearbyen lokalstyre krever at skjenkebestyrer og stedfortreder ved alminnelig skjenkebevilling 
må ha dokumentert kunnskap om alkohollovgivningen bestemmelser på Svalbard. Dette kravet er 
oppfylt ved deltagelse på kurs om «Ansvarlig vertskap på Svalbard». Dette kravet gjelder også når det 
tildeles skjenkebevilling for en enkelt anledning i åpne arrangement. Andre personer som skjenker 
alkoholholdig drikk ved et skjenkested oppfordres til å delta på «Ansvarlig vertskap på Svalbard». 

Skjenkestedene er ansvarlig for opplæringstiltak som skal sikre ansvarlig skjenking i henhold til lov, 
forskrift og skjenkebevilling. 

5. Internkontroll 
Bevillingshaver skal ha internkontroll for sin virksomhet og som en del av denne skal bedriften 
gjennomføre opplæring i alkoholordningen på Svalbard med sine ansatte. 

6. Overdragelse, død og konkurs 
Ved overdragelse av virksomhet, bevillingshavers død eller bevillingshavers konkurs gjelder 
bestemmelsene i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkohollovens) § 1-10. 
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