
  
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no  

 
 

Innkalling 
 

 
Utvalg:  Utvalg for levekår 
Møtedato: 21.07.2016 
Møtested: Skriftlig saksbehandling 
Møtetid: 12.00 - 13.00 
 
 
 
I medhold av forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling §4, oversendes herved sak til 
skriftlig saksbehandling.   
 
For gyldig vedtak kreves det at samtlige medlemmer gir sin tilslutning både til det framlagte 
forslag til vedtak, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling.   
 
Jeg ber derfor utvalgets faste medlemmer ta stilling til:   

- Om du samtykker i at vedtak treffes etter skriftlig saksbehandling 
- Om du gir din tilslutning til forslag til vedtak    

    
Frist for å svare settes til kl. 12.00 torsdag den 21.07.2016. Alle svar bes sendt til 
sekretariatet (arhe@svk.no) innen fristens utløp.   
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 18.07.2016 
 
 

 
Mikkola, Anders 
saksbehandler 
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SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
022/16 SAKSFREMLEGG: SØKNAD OM UTVIDET 

SKJENKETID 
BUGØYNESFESTIVALEN 2016 
Saksordfører: Anders 
Mikkola, amikkola74@gmail.com, tlf. 404 13 496 
 

16/1850  
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Kristiansen, Kristin 
Enhetsleder: Kristiansen, Kristin, tlf. 78 97 76 03 

Dato: 18.07.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Mikkola, Anders 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 022/16 
 

21.07.2016 

 
SAKSFREMLEGG: SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 
 
Vedlagte dokumenter: 
UTTALELSE FRA POLITIET - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID - 
BUGØYNESFESTIVALEN 
HØRING: SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 
SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 
VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL  27.07-31.07.2016 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016015334 HØRING: UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN TIL BUGØYNESFESTIVAL 
2016015333 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN 
2016015117 VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL  27.07-31.07.2016 
 
 
 
Kort sammendrag: 

Bugøynesfestivalen søker om utvidelse av skjenketiden til klokken 02.30 den 29-30 juli.  
 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Rådmannen har i henhold til Alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune 
13.07.2016 innvilget skjenkebevilling til Bugøynesfestivalen fra 28-30 juli, med skjenketider 



fra kl 10.00  til kl 02.00.  

Bugøynesfestivalen har 13.07.2016 fremsatt ny søknad, med forespørsel om utvidelse av 
skjenketiden til klokken 02.30 den 29. og 30. juli. Forespørsel om utvidelse av skjenketiden 
er begrunnet i at arrangementet skal være åpent til klokken 03.00 disse dagene, og det er 
ønskelig å skjenke frem til 30 minutter før stengetid.  

Søknad om utvidelse  er sendt Finnmark politidistrikt for uttalelse. Finnmark politidistrikt har 
uttalt følgende: 

 

Politiets holdning er at det ikke er ønskelig med skjenking av alkohol utover det som er 
normal skjenketid i dag, altså ikke utover klokken 0200.  Politiet ønsker derfor at det 
ikke gis tillatelse til utvidet skjenking i forbindelse med Bugøynes festivalen utover 
normal skjenketid klokken 0200.  

 

 

Avgjørelse i saker vedrørende utvidelse av skjenkebevilling for enkelt anledninger er delegert 

Rådmannen. Ettersom utvidelse av skjenketiden anses å være av prinsipiell art, ønsker 
Rådmannen likevel at spørsmålet behandles politisk. 

Søknad om utvidet skjenketid i forbindelse med et enkeltarrangement har vært behandlet 
politisk tidligere denne bevillingsperioden, i forbindelse med Grenseløsfestivalen 2013. 
Søknad om utvidet skjenketid ble den gang avslått. Ettersom det siden da har kommet ny 
politisk ledelse i Sør-Varanger kommune, velger Rådmannen å fremsette også denne 
søknaden for politisk behandling. Avgjørelsen i saken vil være retningsgivende for 
Rådmannens behandling i tilsvarende saker som eventuelt fremsettes i løpet av 
inneværende politiske periode.  

I henhold til alkoholloven § 4-4 er skjenketiden for vin og øl  fra 08.00 – 01.00 og for 
brennevin fra kl. 13.00 – 24.00. Kommunestyret har ved vedtak utvidet skjenketiden i 
kommunen til kl. 02.00 lørdag og søndag. 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer kan det ved spesielle arrangementer 
vurderes å gi utvidelse av skjenketiden til kl 02:30. Slik utvidelse har ikke vært praktisert gitt i 
kommunen de senere årene. I løpet av forrige bevillingsperiode (2008-2012) innkom det kun 
to søknader om slik utvidelse, og begge ble avslått av Rådmannen.  I løpet av inneværende 
bevillingsperiode har det vært søkt om utvidelse av skjenketidene for enkelt anledning èn 
gang,  i forbindelse med grenseløsfestivalen 2013.  Søknaden ble fremmet til politisk 
behandling og ble avslått.  

Søknad om utvidelse av skjenketider for en enkelt anledning har vært avslått med følgende 
begrunnelse: 

Sør-Varanger kommune praktiserer utvidet skjenketid utover alkohollovens 

bestemmelser. Skjenketiden for bevillingsperioden er satt til kl. 02.00 på lørdager og 



søndager.  

Sør-Varanger kommune ønsker å begrense de sosiale og helsemessige skadene 

alkoholbruk medfører. 

Sør-Varanger kommune ser hele kommunen under ett og ønsker ikke å bidra til 

forskjellsbehandling bevillingshavere i mellom (konkurransemessige hensyn). 

Utvidet skjenketid kan medføre økt støy og vold. Sør-Varanger kommune ønsker å 

bidra til generell ro og orden. 

 

Rådmannen ser ingen grunn til at det skal fravikes fra tidligere praksis i denne saken.  
Lignende søknad har vært avslått tidligere denne bevillingsperioden, og hensynet til 
likebehandling bør vektlegges. Rådmannen ønsker ikke å åpne opp for en praksis med 
utvidet skjenketid for festivaler eller tilsvarende arrangementer.  Videre vektlegger 
Rådmannen politiets anbefaling om å ikke gi utvidelse av skjenketidene.  

På bakgrunn av overnevnte anbefaler Rådmannen at søknad om utvidelse av skjenketiden 
fra Bugøynesfestivalen avslås. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 



Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
Med hjemmel i alkoholloven § 4-4 og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer 

avslås søknad fra Bugøynesfestivalen om utvidet skjenketid 29-30.juli 2016, med følgende 
begrunnelse: 

 

· Sør-Varanger kommune praktiserer allerede utvidet skjenketid utover alkohollovens 

         bestemmelser. Skjenketiden for bevillingsperioden er satt til kl. 02.00 på lørdager og     
søndager. 

 

· Sør-varanger kommunen ønsker ikke å bidra til forskjellsbehandling 
bevillingshavere i mellom. Tilsvarende søknader om utvidet skjenketid har blitt 
avslått tidligere i bevillingsperioden.   

 

· Kommunen ønsker å begrense de sosiale og helsemessige skadene 

alkoholbruk medfører. 

 

· Finnmark politidistrikt har uttalt at de ikke ønsker at det gis utvidelse av 
skjenketidene utover kl 02.00. Kommunen vektlegger politiets anbefaling i saken.  

 

 

 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 



 
 

   

 Tlf: Org. nr.: 

Post: Faks: Giro: 
Besøk: E-post: www.politi.no 
 

BUGØYNESFESTIVALEN - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 

Viser til e-post av 18.07.2016 om utvidet skjenketid i forbindelse med Bugøynes festivalen.  

 

Politiet vil da vise til brev fra politiinspektør Hans Møllebakken av 20.05.2016, der politiets 

holdning er at det ikke er ønskelig med skjenking av alkohol utover det som er normal 

skjenketid i dag, altså ikke utover klokken 0200.   

 

Politiet ønsker derfor at det ikke gis tillatelse til utvidet skjenking i forbindelse med Bugøynes 

festivalen utover normal skjenketid klokken 0200.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Steini K Hansen   

Politioverbetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

Stein Kristian Hansen  

Politioverbetjent  

Telefon: 78994833  

 

Sør-Varanger kommune  

 

   

 

ØSTFINNMARK POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600793-5 621 

 

Sted, Dato 

, 18.07.2016 



Emne: VS: Søknad om utvidet skjenketid 
 
Viktighet: Høy 
 
 
 
Fra: Kristin Kristiansen  
Sendt: 18. juli 2016 10:39 
Til: 'post.ostfinnmark@politiet.no' 
Kopi: 'Berit Haug Rasmussen' 
Emne: Søknad om utvidet skjenketid 
Viktighet: Høy 
 
Hei,  
 
Kommunen har utstedt skjenkebevilling til Bugøynesfestivalen 28-30 juli. Skjenketiden er til kl 02.00 alle 
dager, i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer.  
Vi har nå fått en henvendelse fra Bugøynesfestivalen om de kan få utvidet skjenketiden til kl 02.30  den 
29 og 30 juli.  
Vi ønsker å fremme saken til politisk behandling slik at det kan tas en prinsippavgjørelse. Dette da 
spørsmål om utvidet skjenketid ikke har vært behandlet tidligere  i denne politiske perioden. 
Vi skulle gjerne hatt en uttalelse fra politiet. 
 
Har dere mulighet til å komme med en uttalelse på forespørsel om utvidet skjenketid i dag eller i 
morgen? Beklager at det gis så kort frist, men hvis vi skal rekke å behandle saken politisk må vi ha 
saksfremlegget klart så snart som mulig, senest i morgen formiddag.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Kristiansen 
Leder Servicekontoret 
Sør-Varanger kommune 
Telefon 789 77603 
 
 
 



Emne: VS: VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL  27.07-31.07.2016 
 
 
Fra: Bugøynes Festival (BF) [<mailto:post@bugoynesfestival.no>]  
Sendt: 14. juli 2016 12:45 
Til: Aud Rushfeldt 
Emne: SV: VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL 27.07-31.07.2016 
 
Hei Aud. 
 
Ser det er feil adresse på bevilgning, 9935 Bugøynes ikke 9910 Bjørnevatn . 
 
Er det mulighet å søke om utvidet skjenketid fredag 29 og lørdag 30 juli? Konsertene avsluttes kl. 03.00 
og da er det normalt å selge siste øl/vin 30 minutter, altså kl. 02.30. 
 
 
«Velkommen til gode dager i Bugøynes 28-30 juli 2016» 
 
Med vennlig hilsen 
For Bugøynes Festival (BF) 
Ken Albert Abrahamsen 
Styreleder 
 
Mobil: 90959998 

 
     www.bugoynesfestival.no <http://www.bugoynesfestival.no> 
 
 
 
Fra: Aud Rushfeldt [<mailto:auru@sor-varanger.kommune.no>]  
Sendt: 14. juli 2016 12:36 
Til: Bugøynes festival  
Emne: VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL 27.07-31.07.2016 
 
Se vedlagte saksdokumenter. 
 



 SØR-VARANGER KOMMUNE  
 SERVICEKONTORET 

 

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no  
Boks 406 
9915 KIRKENES 

Sentralbord 
78 97 74 00 

78 99 22 12 4930.13.83281 postmottak@svk.no  

 

 
Bugøynes festival 
Evertsvei 10 
9935 BUGØYNES 

 
 

Unntatt offentlighetUnderlagd taushetsplikt/personlige forhold 
 
 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/1850/11 

Deres ref.: 
 

Dato: 
14.07.2016 

Saksbehandler: 
Rushfeldt, Aud 

Telefonnr.:  
 78 97 76 05 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 
 
VEDTAK - SKJENKEBEVILLING BUGØYNES FESTIVAL  27.07-31.07.2016 
 
Det vises til søknad. 
 
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4, jfr. delegasjonsvedtak av 16.10.95 og alkoholpolitiske 
retningslinjer for Sør-Varanger kommune, gis det anledning til skjenking av øl, vin og brennevin 
som følger: 

Lokale: I Festivaltelt og 
 inngjerdet område rundt     
Dato: 27. – 31.07.16     
Arrangement: Bugøynes Festival    
Skjenketid: 10.00 – 02.00 
Alkoholvare: Øl og vin 
Ansvarlig skjenkebestyrer: Maria Christine Lavoll, fnr 27.01.80   
Stedfortreder: Ken Albert Abrahamsen, fnr 01.03.75    

 
Skjenkebevillingen er gyldig under forutsetning av at det blir innbetalt bevillingsgebyr  
kr 4800,-. Gebyret vil bli fakturert. Det er videre en forutsetning at eventuelle pålegg fra 
brannsjefen og politiet blir fulgt. 
 
Brannsjefen ber om at brannsikkerheten ivaretas på vanlig måte. Vakter skal ha innføring i 
brannsikkerhet og kjenne til rømningsveier og hvor slikkemidler er plassert. 
 
I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 
uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen skal 
sendes den instans som har truffet vedtaket. 
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Kopi: Politi, brannvesen, skjenkekontroll 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Kristiansen, Kristin 
Konst. avdelingsleder Servicekontor 

 
 
 

Rushfeldt, Aud 
konsulent 

 
 
 

    
Brannsjef Postboks 406 9915 KIRKENES 
Finnmark politidistrikt Politihuset i 

Kirkenes 
9917 KIRKENES 
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