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Revidering av kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2012-2019,
handlingsprogram 2012-2016.
Saken gjelder
Revidering av kommunedelplan skal foregå hvert 4. år. Denne ble sist revidert i april 2007.
Sakens bakgrunn og fakta
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommuner må ha en tematisk
kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idrett- nærmiljø og
friluftsanlegg/områder. Planarbeidet er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring
av planprosessen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Den gjeldende anleggsplan for
Hammerfest kommune ble godkjent i kommunestyret 12.04.07. Den kortsiktige delen ble rullert
av KOU 19.10.09.
Kulturdepartementet har utgitt en veileder for planarbeid i november 2000. Veilederen heter
”kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”. Begrepene anlegg og områder er tatt ut av
den tidligere tittelen for å signalisere at departementet ønsker at kommunedelplanen ikke lengre
skal være ensidige anleggsplaner.
I veilederen defineres begrepene revisjon og rullering på følgende måte:
 Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Den
politiske behandlingen kan delegeres til hovedutvalget(KOU).
 Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven §20-5
med sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen, for eksempel at
nye anlegg tas inn, skal behandles på samme måte som revidering av plan.
Revidering gjennomføres normalt hvert 4. år, og følger kommunestyreperioden, mens rullering
skjer årlig.

Rådmannens vurdering
Det er rådmannens vurdering at arbeidet starter opp august 2011.
Lag og foreninger tilskrives 12.08.11 med svarfrist 15.09.11
Annonse i FD 18.08.11.
Første gang politisk behandling desember 2011.
Offentlig ettersyn i seks uker.
Sluttbehandling i kommunestyret i jan/feb 2012.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning ber administrasjonen starte arbeidet med revidering av
Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet ut fra den skisserte tidsplan.

Saksbehandler: Hilde Strømme
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Inndragning av salgsbevilling for en periode på 1-7 dager – Rema1000
Fuglenes
Saken gjelder
Nordfjeldske Kontroll AS utfører skjenke-, salgs- og røykekontroller for Hammerfest kommune.
Den 09.06.11 ble det ved en anonym kontroll på Rema1000 Hammerfest avdekket at det ble
solgt alkoholholdig drikke ut over tillatt salgstid. Overtredelsen defineres som en særlig alvorlig
overtredelse i Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer.
Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at salgsbevillingen for Rema1000 Fuglenes inndras for
en periode på tre dager. Inndragelsen foreslås å gjelde for perioden 24-26.10.2011.
Sakens bakgrunn og fakta
Nordfjeldske Kontroll AS gjennomfører skjenke-, salgs- og røykekontroller for Hammerfest
kommune. Den 09.06.11 foretok de en anonym kontroll på Rema1000 Hammerfest. Ved
kontrollen ble det avdekket at en ansatt solgte alkohol gruppe 1 klokken 20:19. Overtredelsen
ble dokumentert i form av kopi av kvittering som viser salget. Tillatt salgstid i henhold til
Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer og Rema1000 Fuglenes sitt
bevillingsvedtak fra 12.06.08 er klokken 09.00-20.00 på hverdager.
Administrasjonen sendte bevillingshaver Kjøpmann AS brev med oppfordring om å uttale seg
om forholdet 23.06.11. Daglig leder opplyste per telefon 27.06.11 at han beklaget forholdet og
at det skyldtes en forglemmelse fra en ferievikar i et stresset øyeblikk. Han informerte videre om
at alle ansatte er informert om tillatt salgstid og at forholdet er tatt opp med de ansatte. Forholdet
vil bli tatt opp igjen på neste personalmøte hvor viktigheten av å overholde salgstidene vil bli
understreket. På bakgrunn av dette håper han at forholdet ikke vil gjenta seg.

Rådmannens vurdering
Tillatt salgstid for alkoholholdig drikke fremgår av alkoholloven § 3-7 og Hammerfest
kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5.2. I Hammerfest kommune er tillatt
salgstid for alkoholholdig drikke gruppe 1 klokken 18:00 til 20:00 mandager til fredager.
I henhold til retningslinjene punkt 12.2.1 er brudd på salgs- og skjenketidsbestemmelser en
særlig alvorlig overtredelse.
Sanksjonene ved overtredelser fremgår av punkt 12.3 som sier følgende;
”Ved vurdering av reaksjon skal hver sak vurderes konkret med særlig vekt på:






Type overtredelse
Overtredelsens grovhet
Klanderverdige forhold hos bevillingshaver
Hva som er gjort for å rette opp forholdet
Tidligere praktisering av bevilling

Ved overtredelser skal det vurderes om bevillingshaver skal innkalles til møte med Hammerfest
kommune ved sentraladministrasjonen. Skriftlig advarsel og inndragning for de ulike
overtredelser innenfor bevillingsperioden iverksettes etter følgende veiledende skala:
Antall
1. gang
2. gang
3. gang
4. gang
5. gang

Særlig alvorlige
Inndragning 1-7 dager
Inndragning 1-2 uker
Inndragning 1-2 mnd
Inndragning 2-4 mnd
Absolutt inndragning

Alvorlige
Skriftlig advarsel
Inndragning 1-7 dager
Inndragning 1-2 uker
Inndragning 1-2 mnd
Absolutt inndragning

Mindre alvorlige
Skriftlig advarsel
Skriftlig advarsel
Inndragning 1-7 dager
Inndragning 2-4 uker
Inndragning 4-8 uker

Ved særlige alvorlige overtredelser kan inndragning av bevilling skje allerede ved første gangs
overtredelse. Politianmeldelse av straffbart forhold kan skje uavhengig av ovennevnte
sanksjonssystem.”
Ifølge skalaen skal særlig alvorlige overtredelser som utgangspunkt medføre inndragning av
bevillingen for en periode på 1-7 dager ved første gangs overtredelse. Skalaen er veiledende, det
vil si at det må foretas en konkret vurdering av alle relevante forhold og særlig av de nevnte fem
forholdene.
Overtredelsen er en særlig alvorlig overtredelse. Det kan ikke sies å foreligge klanderverdige
forhold hos bevillingshaver. Daglig leder opplyste at overtredelsen skyldtes en forglemmelse fra
en ansatt i et stresset øyeblikk. I ettertid er forholdet tatt opp med alle ansatte og det vil tas opp
igjen på neste personalmøte. Tidligere praktisering av bevillingen er svært god. Det har ikke
vært overtredelser av bevillingen tidligere.
Hammerfest kommune har ikke hatt tilsvarende overtredelser av de alkoholpolitiske
retningslinjene tidligere og det foreligger derfor ingen praksis på hvor mange dager
salgsbevillinger inndras for ved denne typen overtredelser.

Etter rådmannens vurdering foreligger det verken formildende eller skjerpende omstendigheter
ved overtredelsen. På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på en inndragning av
salgsbevillingen for en periode på tre dager.
I henhold til forvaltningsloven skal bevillingshaver gis en klageadgang på tre uker. For at
bevillingshaver sin klageadgang skal bli reell foreslår rådmannen videre at inndragningen
gjelder for perioden 24-26.10.2011.
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet inndrar Kjøpmann AS sin salgsbevilling for Rema1000 Fuglenes for perioden
24-26.10.2011.

Begrunnelsen er brudd på tillatt salgstid, jf. Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske
retningslinjer punkt 5.2.
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Søknad om skjenkebevilling av 15.07.2011
Politiet sin høringsuttalelse av 15.08.2011
Skatteoppkreveren i Hammerfest sin høringsuttalelse av 15.08.2011
Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 15.08.2011

Søknad om skjenkebevilling - Qa Spiseri (Maher Mawed)
Saken gjelder
Maher Mawed søker om skjenkebevilling for serveringsstedet Qa Spiseri i Sjøgata i
Hammerfest. Det søkes om skjenkebevilling for innvendige og utvendige arealer.
Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt.
Sakens bakgrunn og fakta
Maher Mawed har drevet Qa Spiseri siden mars 2010 og har hatt serveringsbevilling for
virksomheten siden oppstarten
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Omsøkt skjenketid er kommunens
maksimaltid.
Dersom søknaden innvilges vil Qa Spiseri utvide sin nåværende åpningstid til å bli tilsvarende
skjenketid.
Av søknaden fremkommer det at driftkonseptet er restaurant.
Det søkes om skjenkebevilling for innvendige arealer hele året og for utvendige arealer i
sommerhalvåret. Skjenkestedets totale areal er på 150 m2 og har 160 sitteplasser. Halvparten av
sitteplassene er innendørs og halvparten utendørs. Servering ute i sommerhalvåret vil foregå på
et allerede inngjerdet område på yttersiden.

Maher Mawed er oppført som styrer og Anette Weile Holm som stedfortreder. Begge har avlagt
kunnskapsprøven etter alkoholloven.
Høringsuttalelser
Politiet sin høringsuttalelse av 15.08.11;
”Det er foretatt vandelssjekk av følgende foretak og personer:
Qa Spiseri foretaksnr: 995253631, ingen anmerkninger.
Maher Mawed, f. <>, ingen anmerkninger.
Anette Weile Holm, f. <>, ingen anmerkninger.
Politiet har ellers ingen anmerkninger hva gjelder driftskonsept, serveringsbevilling eller
skjenkebevilling.”
Skatteoppkreveren i Hammerfest sin høringsuttalelse av 15.08.11;
”Qa Spiseri/ Maher Mawed, org.nr. 995 253 631: ingen restanser. Har mottatt terminoppgaver
og innbetalinger for 2011.
Maher Mawed, <>, ingen restanser. Utskrevet forskuddskatt, innbetalingene rettidige.
Anette Weile Holm, <>, restskatt 2010, men ikke fortalt til betaling ennå.”
Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 15.08.11;
”Rus- og Psykiatritjenesten har ingen innvendinger på at denne skjenkebevillingen gis, på
grunnlag av likhetsprinsippet. Vi merker oss søknad om servering ute i et inngjerdet område.”
Det var per 16.09.11 ikke mottatt skriftlig høringsuttalelse fra Skatt Nord, men rådgiver Irvin
Nordling bekreftet per telefonsamtale med saksbehandler 16.09.11 at det ikke foreligger
innvendinger fra deres side.
Rådmannens vurdering
Alkoholloven § 1-7 a første ledd regulerer kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av
søknad om bevilling for salg eller skjenking av alkohol;
”Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges
vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha
bevilling.”
Personer som nevnt i § 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse
på virksomheten.
Ved vurderingen etter § 1-7 a må det særlig etterstrebes likebehandling av bevillingssøkerne.
Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Innvilgelse av
denne bevillingen innebærer en økning i det totale antallet bevillinger i byen da Qa Spiseri ikke
har hatt skjenkebevilling tidligere.

Stedets karakter er restaurant/spiseri. Qa Spiseri er etter rådmannens vurdering direkte
sammenlignbart med Nostalgia Cafe i Strandgata med hensyn til karakter og driftskonsept.
Nostalgia Cafe fikk innvilget skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 i Formannskapet sitt
møte 27.01.11. Innvilget skjenketid ble klokken 10.00-24.00 alle dager for gruppe 1 og 2 og
klokken 13.00-24.00 alle dager for gruppe 3. Nostalgia Cafe søkte om utvidet skjenketid, til
kommunens maksimaltid, i søknad av 11.08.11. Denne søknaden er under behandling i
administrasjonen. Rådmannen kan ikke se det er saklige grunner for at Qa Spiseri og Nostalgia
Cafe ikke skal likebehandles med hensyn til innvilgelse av bevilling og skjenketid.
Når det gjelder målgruppe og næringspolitiske hensyn taler dette etter rådmannens vurdering for
å innvilge søknaden som omsøkt. Innvilgelse vil gi et økt tilbud til byens befolkning da
driftskonseptet er et annet enn alternativene som er tilgjengelige per dags dato.
Dersom byens befolkning ønsker å gå ut i sentrum for å drikke alkohol på kvelds- og nattid må
de per dags dato gå på typiske utesteder med det dette medfører. Alternativer utenfor selve
bykjernen er Nostalgia Cafe i Strandgata som har åpent til klokken 24, men har søkt om utvidet
skjenketid til klokken 01 og klokken 03, og Hammerfest Bistro på Fuglenes som har åpent til
klokka 01. Qa Spiseri ville representert et tilbud med lavere støynivå og generelt rolige
omgivelser. Videre har Qa Spiseri matservering på kvelds- og nattetid. Det er per dags dato få
steder i sentrum som tilbyr matservering, ut over pizza og gatekjøkkenmat, på kvelds- og
nattetid.
Når det gjelder beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for
øvrig kan ikke rådmannen se at innvilgelse vil medføre uheldige konsekvenser av nevneverdig
betydning. Qa Spiseri ligger i et område hvor det allerede er støy og en del trafikk, blant annet
til og fra Kaikanten som ligger i umiddelbar nærhet.
Det foreligger ikke vandelsmessige innvendinger fra noen av høringsinstansene.
Rådmannen har funnet saken vanskelig, men innstiller etter en samlet vurdering til at Maher
Mawed innvilges skjenkebevilling som omsøkt.
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 29.09.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Maher Mawed
Qa Spiseri
Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest
Restaurant
150 m2
160
Ja, i perioden 01.05-01.10.
Gruppe 1 og 2
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag,
søndag og helligdag
- Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag
Maher Mawed
Avlagt
Anette Weile Holm

Kunnskapsprøve:

Avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

PS 49/11 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 07.06.2011 godkjennes.

