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Vår dato Vår referanse 
Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Siv Hansen, tlf.          

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Foretaksregisteret 

Rennesøy kommune Asalveien 6 51 72 02 00 964 979 545 

Fellestjenester 4150 RENNESØY  Hovedkontoradresse 

Postboks 24 E-post  Asalveien 6 

4159 RENNESØY post@rennesoy.kommune.no  4150 Rennesøy 
 

 

Rogaland Brann og Redning IKS 

Jærveien 107 

4318 SANDNES 

  
 

Att: Sverre Skårland 

 

 

     

  

Melding om vedtak - Alkoholpolitiske retningslinjer for Rennesøy kommune 2016-2020 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.06.2016 sak 48/16 

 

Følgene vedtak ble fattet: 

 

Vedtak  
Klagen fra Utstein Kloster Hotell AS tas til følge. 

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres, og det gis åpning for skjenking av øl og vin utover 

ordinære skjenketider i enkeltarrangementer.  

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres til følgende: 

 

«Ambulerende skjenkebevilling  

 

Det fastsettes ikke et antall på dette. Hver enkelt søknad skal underlegges en individuell og grundig 

vurdering.  

  

Gebyret pr. bevilling følger lovens maksimumssats.  

  

For skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning eller ved arrangement i regi av lag og 

foreninger med aldersgrense 18 år, åpnes det for skjenking utover tidsbegrensningene for alminnelig 

skjenkebevilling fastsatt i punkt 2, innenfor lovens grenser.» 

 

for Rennesøy kommune 

  

 

Siv Hansen 

Kommunejurist 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Vedlegg: 

Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, vedtak, saksfremlegg.  
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Fellestjenester   

Vår saksbehandler   

Siv Hansen, tlf.      

 

 

  

Reviderte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for 

bevillingsperioden 01.09.16-30.09.20 

 

Formål: 

 

Rennesøy kommunestyre er seg bevisst at bruken av alkohol kan innebære så vel 

samfunnsmessige som individuelle skader. Retningslinjene har som formål å begrense disse 

skadene, både ved tildeling av nye bevillinger og ved fastsetting av de rammer bevillingene skal 

utøves innenfor. 

Retningslinjene er balansert mellom alkohollovens formål om å begrense alkoholbruken og næringens 

behov for forutsigbare rammevilkår. Retningslinjene skal særlig bidra til å skjerme barn og ungdom 

mot alkoholmisbruk og er ment som et supplement til bestemmelsene i alkoholloven med tilhørende 

forskrift. Bevillingshaverne er forpliktet til å overholde både retningslinjene, loven og forskriften. 

Retningslinjene skal utleveres til søker/bevillingshaver samtidig med tildeling av bevilling for salg og/ 

eller skjenking av alkohol. Dersom Rennesøy kommune bestemmer seg for at bevillingshaverne ikke 

må søke om nye bevillinger i inneværende periode, blir reviderte retningslinjer oversendt til 

bevillingshaverne. 

1. Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevilling 

Det skal ikke gis bevilling til salg og/eller skjenking av alkoholholdig drikk ved følgende 

arrangementer: 

-Arrangement som er beregnet på barn og unge 

-Samlingssted for barn og unge 

Bevillingsgebyr 

Bevillingsgebyret følger alkohollovens maksimalsatser, jfr. lovens § 7-1 og tilhørende forskrift kap. 6.  

Bevillingsgebyrene skal benyttes til kontrolltiltak og rusforebyggende arbeid. 

Bevillingsperiode 

Bevillingsperioden settes til 4 år, 01.07.2016-30.09.2020 

Kommunestyret kan bestemme at gjeldende bevillinger skal vare til og med 30.09.2020 uten ny 

søknadsrunde. 

Reaksjonsformer ved brudd på lov eller forskrift 

Ved brudd på alkoholloven gjelder normerte regler for inndragning av bevillinger i form av 

prikkbelastningssystem, jfr. alkoholforskriftens kap. 10. 
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Krav som må være innfridde før en salgs- eller skjenkebevilling tas i bruk 

Styrer og stedfortreder for en alminnelig bevilling må fremlegge dokumentasjon for bestått 

kunnskapsprøve 

-ved enkeltarrangementer der det forventes mer enn 100 deltakere/gjester, stilles det krav om at 

skjenkestyrer fremviser dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve 

-der søker om skjenkebevilling på bakgrunn av kommunens erfaring gjennomfører mer enn 3 

arrangement årlig, stilles det krav om at styrer legger fram dokumentasjon på gjennomført 

kunnskapsprøve. Dette uavhengig av hvor mange deltakere/gjester det forventes på det enkelte 

arrangement. 

-dokumentasjon på at lokalet er godkjent brukt til formålet salg/ og eller skjenking av alkohol fra plan- 

og bygningsmyndighetene 

-kommunen må ha innvilget serveringsbevillinger etter serveringsloven, jfr. at det skal «serveres» 

alkohol 

-internkontrollsystemet må være i tråd med alkoholforskriften av 08.06.05 kap. 8. 

            2.       Bestemmelser om skjenkebevilling for for øl, vin og brennevin 

Skjenketider  

 

Øl og vin: 

Søndag til torsdag 12:00 -24:00 

Fredag og lørdag   12:00 -01:30 

 

På hoteller/overnattingssteder er det skjenketid for øl og vin alle dager fra 12:00 -01:30 

 

For brennevin er skjenketiden 13:00-24:00 alle dager.  

 

Konsum av skjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. 

 

Uteservering 

 

Uteservering kan etableres på nærmere avgrenset uteområde, avskjermet mot omkringliggende 

utearealer. Uteservering kan skje i tilknytning til en utvidelse av allerede eksisterende serverings- og 

skjenkested, eller som egen driftsenhet. 

Søker må dokumentere eierforhold/ leiekontrakt for utearealet.  

Uteserveringen må være ordnet slik at gjester ikke trenger å krysse gateløpet/ trafikkareal for å gå på 

toalett og slik at personalet ikke må krysse gateløpet/ trafikkareal for å komme til kjøkken/ oppvask/ 

tappetårn. 

 

Utendørs skjenkebevilling gjelder kun frem til kl. 24:00 alle dager. 

 

Ambulerende skjenkebevilling 

 

Det fastsettes ikke et antall på dette. Hver enkelt søknad skal underlegges en individuell og grundig 

vurdering. 
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Gebyret pr. bevilling følger lovens maksimumssats. 

 

For skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning og ved arrangement i regi av lag og 

foreninger med aldersgrense 18 år, åpnes det for skjenking utover tidsbegrensningene for alminnelig 

skjenkebevilling fastsatt i punkt 2, innenfor lovens grenser. 

 

3. Bestemmelser for salgsbevilling for øl og rusbrus 

 

 

Salgsbevilling for øl og rusbrus som inneholder over 2,5 t.o.m. 4, 7 volumprosent alkohol kan tildeles 

dagligvareforretninger for øl og mineralvann etter søknad. 

 

Salg av øl og rusbrus kan foregå til disse tider: 

 

Mandag til fredag kl: 08:00-20:00 

Lørdag                  kl. 08:00-18:00 

 

Salg og utlevering av øl og rusbrus skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai og på 

stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og ved dager for folkeavstemning 

vedtatt ved lov. 

 

Betaling må være mottatt innen fastsatt tidspunkt for salgsslutt for at salg skal ha funnet sted. 

 

Sist oppdatert av kommunejurist Siv Hansen, 21.06.16, (oppdatert ihht kommunestyrets behandling den 

16.06.16) 
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SAKSPROTOKOLL 

 
 

Arkivsak-dok. 15/01162 

Arkivkode  

Saksbehandler Siv Hansen 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 16.06.2016 48/16 

 

 

 

Klagebehandling - Alkoholpolitiske retningslinjer for Rennesøy kommune 2016-2020 

 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.06.2016 sak 48/16 

 

Møtebehandling 
 

 

Votering 
Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak  
Klagen fra Utstein Kloster Hotell AS tas til følge. 

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres, og det gis åpning for skjenking av øl og vin utover ordinære 

skjenketider i enkeltarrangementer.  

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres til følgende: 

 

«Ambulerende skjenkebevilling  

 

Det fastsettes ikke et antall på dette. Hver enkelt søknad skal underlegges en individuell og grundig vurdering.  

  

Gebyret pr. bevilling følger lovens maksimumssats.  

  

For skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning eller ved arrangement i regi av lag og foreninger med 

aldersgrense 18 år, åpnes det for skjenking utover tidsbegrensningene for alminnelig skjenkebevilling fastsatt i punkt 2, 

innenfor lovens grenser.» 
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Arkivsak-dok. 15/01162-17 

Saksbehandler Siv Hansen 

 

Saksgang Møtedato 

Kommunestyret 16.06.2016 

 

 

 

   

 

 

KLAGEBEHANDLING - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR 

RENNESØY KOMMUNE 2016-2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Klagen fra Utstein Kloster Hotell AS tas til følge. 

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres, og det gis åpning for skjenking av øl og vin utover ordinære 

skjenketider i enkeltarrangementer.  

 

Punkt om ambulerende skjenkebevilling endres til følgende: 

 

«Ambulerende skjenkebevilling  

 

Det fastsettes ikke et antall på dette. Hver enkelt søknad skal underlegges en individuell og grundig 

vurdering.  

  

Gebyret pr. bevilling følger lovens maksimumssats.  

  

For skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning eller ved arrangement i regi av lag og foreninger 

med aldersgrense 18 år, åpnes det for skjenking utover tidsbegrensningene for alminnelig skjenkebevilling 

fastsatt i punkt 2, innenfor lovens grenser.» 

 

Vedlegg:  
Klage av 03.05.2015 

Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2016-2020 

Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012-2016 

 

Saksutredning: 
Saken gjelder klage fra Utstein Kloster Hotell AS på Rennesøy kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer 

for 2016-2020, vedtatt i kommunestyrets 17.03.2016. 

 

Klagen 

Klagen fra Utstein Kloster Hotell AS er datert 03.05.2016. Melding om vedtak ble sendt ut 30.03.2016. Det 

følger av forvaltningsloven § 29 at det er en 3 ukers klagefrist på enkeltvedtak. Klagefristen er oversittet.  

 

I aktuell sak er oversettingen av klagefristen mindre, og det har vært flere helligdager i de foregående ukene. 

Klager har og i forkant av skriftlig klage vært i muntlig kontakt med kommunen. Da i tillegg de aktuelle 



  
2 

retningslinjene ikke har trådd i kraft per dags dato finner Rennesøy kommune at det av særlige grunner er 

rimelig at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31.  

 

Klagen har følgende hovedpunkter:        

 

- De nye retningslinjene oppleves som en innstramming i forhold til gjeldende retningslinjer 

- De nye retningslinjene gir ikke mulighet for skjenking av øl og vin etter kl. 01.30 

- Konkuranseevnen for hotellet vil bli betydelig svekket som følge av innstrammingen.  

- Hotellet vil stå i fare for å tape verdifull omsetning da en blant annet er i fare for å miste hele 

arrangementet som følge av de nye retningslinjene 

- Skjenking av øl/vin i tidsrommet 01.30-03.00 har ved tidligere arrangementer fungert uten noen 

form for problemer eller utforinger 

- Skjenking ved hotellet vil være et lukket arrangement.  

 

Klagen ligger vedlagt i sin helhet. 

 

Rådmannens vurdering 

De vedtatte retningslinjene er en innstramming i forhold til gjeldende retningslinjer ved ambulerende 

skjenkebevilgninger. Innstrammingen var en utilsiktet virkning fra rådmannens side som ble oppdaget noen 

dager før kommunestyrets møte. Rådmannen utarbeidet et tilleggsdokument med et endringsforslag som ville 

delvis oppheve innstrammingen til møte av 17.03.2016. Endringsforslaget falt med 11 mot 10 stemmer, og 

de alkoholpolitiske retningslinjene ble vedtatt med innstramningen.  

 

Klager blir direkte berørt av innstrammingen da klager har flere lukkede arrangement som må begrenses 

grunnet de nye alkoholpolitiske retningslinjene. Rådmannen har forståelse for at dette kan lede til både 

svekket konkurranseevne og svekket økonomi for klager, samt flere andre skjenkesteder i kommunen.  

 

Det har gjennom forrige periode med de alkoholpolitiske retningslinjene ikke vært større saker knyttet til 

skjenking av alkohol i kommunen. Det har heller ikke vært merknader fra politiet eller helsesektoren 

vedrørende kommunens alkoholpolitikk. Det har således ikke vært noen forhold som tilsier at kommunen bør 

stramme inn skjenketidene.  

 

Ut fra dette finner rådmannen at de vedtatte politiske retningslinjene bør endres slik at det gis åpning for 

skjenking av alkohol i enkeltarrangement inntil 03.00. 

 

  
 


