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Innkalling 
 

 
Utvalg:  Utvalg for levekår 
Møtedato: 28.11.2016 
Møtested: Bugøynes omsorgssenter 
Møtetid: 10:00 
 
 
 
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 

- Kl. 10:00-10:30 Omvisning Bugøynes omsorgssenter 
- Kl. 10:30 Info om det store heltidsvalget v/ Lena N. Bergeng 
- Kl. 11:00-12:00 Dialog med ansatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 18.11.2016 
 
 

 
Mikkola, Anders 

Leder 
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REVIDERING AV RETNINGLINJER FOR STARTLÅN 
 
Vedlagte dokumenter: 
Retningslinjer for startlån reviderte 
Reglement for startlån fra 2011 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Retningslinjer for startlånordningen ble vedtatt i Kommunestyret i 2011 og har ikke etter dette 
vært revidert. Dagens praksis ved tildeling av startlån avvikler på enkelte punkter noe fra 
vedtatte retningslinjer. 

Derfor er det behov for revidering av retningslinjene. 

 
 
Faktiske opplysninger: 



Sør-Varanger kommune en av de kommuner som tilbyr startlån til sine innbyggere. 

Startlånordningen er forankret i lov om Husbanken med tilhørende forskrift fra 2014 (FOR-
2014-03-12-273). 

Formålet med startlånordningen er i følge gjeldende forskrift: 

«Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe 
seg egen bolig og beholde den». 

Videre framgår det av forskriftet at den enkelte kommune kan vedta egne retningslinjer. 
Kommunestyret vedtok kommunale retningslinjer 24.02.2011. Etter denne tid ikke 
retningslinjer vært revidert. 

Husbanken har endret på sine føringer ved at de har gått fra regelstyring til å være målstyrt. 
Med begrunnelse i Husbankens bevegelse mot mer målstyring har Startlånutvalgets praksis 
beveg seg en del utover de retningslinjer som ble vedtatt av kommunestyret 24.02.2011. 

Det er derfor behov for å foreta en revidering av regelverket for å få prinsipielle avklaringer 
fra kommunestyrets side. 

Formålet: 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansiering problemer kan skaffe seg 
en egnet bolig og beholde den. 

Målgruppen for startlån: 

Målgruppen er konkretisert i samsvar med målrettet styring av startlånordning og 
prioriteringsområder i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid: 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving og målrettes mot de vanskeligst stilte på 
boligmarkedet. I denne vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren forventes å 
ha langvarige problemer med å finansiere bolig og har benyttet muligheter for sparing 
innenfor søkerens økonomiske muligheter. Søkeren må være bosatt i Sør-Varanger 
kommune. 

Det kan likevel gis startlån i følgende tilfelles: 

a. Husstanden har barn eller særlige sosiale og helsemessige utfordringer, og 
hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, 

b. Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån 
kan bidra at husstanden kan bli boende i boligen sin. 

c. Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 

Krav til boligen – nytt punkt 

Boligen det søkes om startlån til skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig 
sammenliknet med prisnivå på stedet. Boligen må ligge i Sør-Varanger kommune. Boligen 
skal være selveide helårsbolig og bebos av lånesøker. 



Krav til betjeningsevner – nytt punkt 

Søkeren må ha evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 
livsopphold. 

Andre vilkår – nytt punkt 

Dersom søker vil kunne få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner vil 
søker falle utenfor målgruppe for startlån. 

Dersom søker har egne oppsparte midler forutsettes dette benyttet i sin helhet. Ved særlige 
vurderinger kan noe av egenkapitalen benyttes til kjøp av innbo og hvitevarer. 

Før søknaden om startlån skal behandles må husstanden har alle uavklarte kredittforhold 
eller betalingsforhold avklart, være redegjort for og dokumentert. 

Det kan som hovedregel ikke søkes om startlån dersom husstanden allerede eier egen bolig. 
Denne regelen kan likevel avvikles dersom husstandens situasjon gjør boligen uegnet. Det 
kreves i slike tilfeller at nåværende bolig selges. 

Prioritering av lånesøkere – nytt punkt 

Selv om søker oppfyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søker få avslag dersom 
kommunen ikke har tilstrekkelig startlånsmidler til disposisjon. Ved begrensede utlånsmidler 
skal lånesøkere prioriteres i følgende rekkefølge: 

Prioriteringsgruppe 1: 

· Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier 
· Økonomisk vanskeligstilte og uføre i alle aldersgrupper 
· Flyktninger 
· Reetablering ved samlivsbrudd barnefamilier 

Prioriteringsgruppe 2: 

· Økonomisk vanskeligstilte uten barn og uten egen kapital 
· Økonomisk vanskeligstilte søkere som har eid bolig før eller ønsker å bytte bolig 

som ikke er egnet for husstanden 

Krav til søknad og dokumentasjon – nytt punkt 

Søknad om startlån fylles ut elektronisk på www.husbanken.no . I særlige tilfeller kan 
husbankens søknadsskjema på papir aksepteres. 

Når det gjelder ektepar, registrerte partnere og samboere skal begge stå som lånsøker. 
Lånsøker må dokumentere husstandens inntekter, eventuelle stønader og utgifter. 

Manglende dokumentasjon – nytt punkt 

Ved manglende dokumentasjon vil kommunen sende brev om retting med frist 1 måned.  
Dersom manglende dokumentasjon ikke mottas innen fristens utløp, og dette medfører at 

http://www.husbanken.no/


saken ikke er tilstrekkelig opplyst for å kunne behandles, vil søknaden avvises. 

Behandlingsutvalg – nytt punkt 

Søknader om startlån saksbehandles ab boligøkonomisk rådgiver og vedtas i 
Startlånutvalget. 

Startlånutvalget består av: økonomisjef, enhetsleder for barne- og familieenhet og en politisk 
valgt representant fra Formannskapet. 

Sekretær for utvalget er boligøkonomisk rådgiver. 

Endringer i retningslinjer for startlån – nytt punkt 

Startlånutvalget delegert fullmakt til å harmonisere kommunens regelverk til de endringer 
som gjøres i Husbankens gjeldende regelverk for Startlån. 

 

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: 
 



Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte regler for startlån.  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE 

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

 

Vedtatt:   Kommunestyret, sak…………………………………………………………….. 

Revidert: …………dato…………. 

 

1: FORMÅLET 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg 
en egnet bolig og beholde den. 

 

2: VILKÅR OG FORUTSETNINGER FOR TILDELING AV STARTLÅN 

2.1. Målgruppen for startlån  

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving og målrettes mot de vanskeligst stilte på 
boligmarkedet. Søkeren må være bosatt i Sør-Varanger kommune.  

I denne vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren forventes å ha langvarige 
problemer med å finansiere bolig og har benyttet muligheter for sparing innenfor søkers 
økonomiske muligheter. 

Det kan likevel gis startlån i følgende tilfeller:  

a) Husstanden har barn eller særlige sosiale og helsemessige utfordringer, og hensynet 
til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, 

b) Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån 
kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, 

c) Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.  

2.2. Hva startlån kan gis til:  

Sør-Varanger kommune kan gi startlån til:  

• Kjøp av bolig 
• Toppfinansiering ved bygging av ny bolig 
• Utbedring og tilpasning av bolig  
• Refinansiering av lån dersom det bidrar til at husstanden får mulighet til å beholde og 
bli boende i boligen. Den samlede lånebelastning skal likevel ikke overstige boligens verdi.  



• Reetablering i forbindelse med skifte, oppløsing av ekteskap, partnerskap eller 
samboerskap.  
Kommunen kan innvilge startlån til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller 
Husbanken gir grunnfinansiering.  

2.2.1. Avgrensning 

Det gis likevel ikke lån til kjøp eller refinansiering av bolig med pris høyere enn høyeste av 
prisantydning eller taksert markedsverdi.  

I særlige tilfeller ved  

- helsemessige eller sosiale forhold eller 
- spesielle hensyn til barn, samt 
- kjøp vil kunne bidra til en bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger,  

kan det likevel gis lån med pris høyere enn høyeste av prisantydning eller taksert 
markedsverdi, etter en totalvurdering av søknaden.    

Det gis ikke lån til kjøp og/eller utbedring av landbrukseiendommer. 

Søker kan kun kjøpe 1 (en) bolig med startlån.  

2.3. Krav til boligen 

Boligen det søkes om startlån til skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig 
sammenliknet med prisnivået på stedet. 

Boligen må ligge i Sør-Varanger kommune. 

Boligen skal være selveide helårsbolig og bebos av lånesøker. 

2.4. Krav til betjeningsevne  

Søkeren må ha evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 
livsopphold.  

2.4.1. Beregningen av betjeningsevne 

Foruten ordinær inntekt ved fast ansettelse regnes også varige trygdeytelser. 
Arbeidsavklaringspenger kan etter en særlig vurdering tas med i beregningen, dersom det 
med stor sannsynlighet kan antas at ytelsen går over i ordinær inntekt eller varige 
trygdeytelser innen rimelig tid.  

Variable og midlertidige inntekter som eks. leieinntekter fra bolig som ikke er offentlig 
godkjent for utleie, stønader og midlertidig trygdeytelser vil i utgangspunktet ikke bli tatt 
med i beregningen.  

Inntekt fra barn under 18 år tas normalt ikke med.  



Inntekt og utgifter til andre husstandsmedlemmer over 18 år som innen rimelig tid forventes 
å forlate husstanden tas ikke med.  

For vurdering av husstandens alminnelige forbruksutgifter legges SIFO – normen (Statens 
institutt for forbrukerforskning) til grunn. I særlige tilfeller kan det utøves større grad av 
skjønn enn det SIFO-normen tilsier. 

2.5. Andre vilkår 

Dersom søker vil kunne få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner vil 
søker falle utenfor målgruppen for startlån.   

Dersom søker har egne oppsparte midler forutsettes dette benyttet i sin helhet. Ved særlige 
vurderinger kan noe av egenkapitalen benyttes til kjøp av innbo og hvitevarer.  

Før eventuelt søknaden om startlån skal saksbehandles må alle uavklarte kredittforhold eller 
betalingsmislighold  være redegjort for, dokumentert og avklart.    

Det kan som hovedregel ikke søkes om startlån dersom husstanden allerede eier egen bolig. 
Denne regelen kan likevel avvikes dersom husstandens situasjon gjør boligen uegnet. Det 
kreves i slike tilfeller at nåværende bolig selges.  

 

3: PRIORITERING AV LÅNESØKERE 

Selv om søker oppfyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søker få avslag dersom 
kommunen ikke har tilstrekkelig startlånsmidler til disposisjon. Ved begrensede utlånsmidler 
skal lånesøkere prioriteres i følgende rekkefølge: 

Prioriteringsgruppe 1:  

• Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier  
• Økonomisk vanskeligstilte og uføre i alle aldersgrupper 
• Flyktninger 
• Reetablering ved samlivsbrudd barnefamilier 

Prioriteringsgruppe 2:  

• Økonomisk vanskeligstilte par uten barn og uten egenkapital 
• Økonomiske vanskeligstilte søkere som har eid bolig før eller ønsker å bytte bolig 

som ikke er egnet for husstanden 

 

  



4: SØKNAD  

4.1. Krav til søknad og dokumentasjon 

Søknad om startlån skal fylles ut elektronisk på www.husbanken/no.  I særlige tilfeller kan 
Husbankens søknadsskjema på papir aksepteres.  

Når det gjelder ektepar, registrerte partnere og samboere skal begge stå som lånsøker. 
Lånesøker må dokumentere husstandens inntekter, eventuelle stønader og utgifter.  

Som grunnlag for å vurdere søkers økonomi, må følgende dokumenter legges ved;  

• Siste års selvangivelse 
• Saldo og terminutgifter på all gjeld fra selvangivelse og annen gjeld 
• Lønnslipp/trygdeutbetaling for de siste tre månedene og eventuelt annen inntekt 
• Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital 
• Dokumentasjon på tilbakemelding fra minst 2 banker om søkt boliglån. 
• Kopi av gyldig legitimasjon 
• Oppgjør fra tidligere eid bolig hvis den er solgt i løpet av de siste 2 årene. 

I tillegg skal følgende dokumenteres der det er aktuelt;  

• Ved funksjonshemming: legeattest/sosialrapport/vurdering av funksjonshemning fra 
ergoterapeut 

• Ved kjøp: Kjøpekontrakt/salgsoppgave, takst, prospekt 
• Ved festet grunn: festekontrakt 
• Ved nødvendig tilpasning/utbedring: kostnadsoverslag fra minimum 3 tilbydere. 

Ved samlivsbrudd:  

• skifteattest/fordelingsavtale 

4.1.2 Manglende dokumentasjon 

Ved manglende dokumentasjon vil kommunen sende brev om retting med frist på 4 uker. 
Dersom manglende dokumentasjon ikke mottas innen fristens utløp, og dette medfører at 
saken ikke er tilstrekkelig opplyst for å kunne behandles, vil søknaden avvises.  

 

5: LÅNEVILKÅR 

5.1. Låneutmåling 

Utmålingen av startlån gjøres på bakgrunn av søkers betalingsevne og behov.  

Dersom søker kvalifiserer for startlån, og det er behov for finansiering utover det beløpet 
som søker har betjeningsevne til, forutsettes det at denne delen blir finansiert med 

http://www.husbanken/no


egenkapital eller eventuelt kan suppleres med etableringstilskudd og/eller tilskudd til 
tilpasning.  

5.2. Lånegrunnlag 

Lånegrunnlaget kan inkludere alle omkostninger ved kjøpet. Det gjelder dokumentavgift, 
avklaring av forkjøpsrett i borettslag, tinglysningsgebyr, pantenoteringsgebyr, 
etableringsgebyr og depotgebyr. Gebyrer for etablering av lån og tinglysning av sikkerhet til 
andre enn Sør-Varanger kommune, tas ikke med i låneberegningen.  

5.3. Rente- og avdragsvilkår 

Rente- og avdragsvilkår fastsettes av Departementet og Husbanken etter retningslinjer 
vedtatt av Stortinget. Kommunen påplusser husbankrenten med 0,25 prosentpoeng til 
dekning av administrative kostnader.  

Lånet gis som annuitetslån.  

Nedbetalingstid blir vurdert ut ifra søkers betjeningsevne. Lån inntil kr 100.000,- skal likevel 
kunne nedbetales innenfor 15 år, og lån over kr 100.000,- skal kunne nedbetales innenfor 30 
år.  

I særlige tilfeller kan kommunen innvilge nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes i 
slike tilfeller at låntaker har varig lav inntekt, at det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller 
husstandens behov over lang tid og at tilgjengelige private boliger i området er uegnet 
og/eller innebærer høyere utgifter enn startlånet og at det dokumenteres at kommunen ikke 
anser det som økonomisk forsvarlig å gi lån med kortere nedbetalingstid.  

I utgangspunktet gis det lån uten avdragsfri periode, men i særlige tilfeller etter 
behovsprøving, kan det gis avdragsfri periode med inntil 6 måneder av gangen.  

Låntaker kan velge mellom flytende eller fast rente.  

Det kan stilles krav til at lånet innvilges med fast rente etter en vurdering av søkers 
fremtidige betjeningsevne. Disse lånene vil da være fristilt i forhold til bestemmelser om 
over- og underkurs.  

  



5.4. Sikkerhet for startlån 

Startlån gis som gjeldsbrevlån. Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller 
adkomstdokumenter til boligen.  

Lånesøker skal - enten alene eller sammen med andre - være andelseier eller hjemmelshaver 
til eiendommen. Når det gjelder ektepar, registrerte partnere og samboere skal begge stå 
som andelseiere eller hjemmelshaver til eiendommen.  

Når det gjelder lån i forbindelse med oppføring av bolig, skal sikkerheten for lånet ligge 
innenfor de totale anleggskostnader, inkludert verdien av eget arbeid.  

Dersom boligen står på en festetomt, skal festekontraktens varighet svare til lånets løpetid, 
eller det må fremgå av festekontrakten at denne ikke kan utløpe så lenge det hviler 
kommunal panteheftelse på eiendommen.  

5.5 Forhold til innkrevende bank 

Sør-Varanger kommune har avtale med Lindorff som omfatter administrasjon og innkreving 
av startlån. 

5.6. Behandlingsutvalg 

Søknader om startlån saksbehandles av boligøkonomisk rådgiver og vedtas i 
Startlånutvalget. 

Startlånutvalget består av: økonomisjef, enhetsleder for barne- og familieenhet og en 
politisk valgt representant fra formannskapet. 

Boligøkonomisk rådgiver er sekretær for Startlånutvalget. 

5.7. Forhåndstilsagn  

Kommunen utsteder et forhåndstilsagn som bekreftelse på finansiering fra kommunen 
under forutsetning av at boligen oppfyller gitte vilkår. Lånesøker må ha tett dialog med 
kommunen på om boligen oppfyller de forutsetninger som er gitt i forhåndstilsagnet.  

Forhåndstilsagnet vil normalt ha en gyldighet på 3 måneder.  

5.8: Forutsetning før utbetaling av startlån 

Før lån utbetales skal det foreligge brukstillatelse på boligen ved nybygg. Det forutsettes 
videre at boligen oppfyller de vilkår som er satt i forhåndstilsagnet eller er innenfor disse 
retningslinjene.  

Utbedring – og/eller tilpasningsarbeidet skal utføres fagmessig i hht gjeldende forskrifter og 
standarden skal være rimelig og nøktern.  Regninger/ fakturaer for utførte utbedringsarbeid 
leveres til Sør-Varanger kommune som sender disse til Lindorff til betaling. 

 



6: I LÅNEPERIODEN 

6.1. Overføring av lån til ny pantesikkerhet 

Lånet kan ikke overføres til ny pantesikkerhet.  

6.2. Overføring av lån 

Ved samlivsbrudd kan en av partnere søke om overtakelse av startlånet dersom begge parter 
var låntakere. 

6.3. Transport av bostøtte 

Det forutsettes at lånesøker gir Sør-Varanger kommune adgang til å få overført bostøtte til 
dekking av forfalte renter og avdrag i forbindelse med mislighold av startlånet jfr. Lov om 
bostøtte § 9.  

 

7: KLAGE 

7.1. Klageadgang 

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler om kommunens vedtak om tildeling, 
utmåling av startlån og avslag på søknader om startlån.  

Klagen må være skriftlig og sendes til den enhet som har truffet vedtaket. Klagen skal 
begrunnes med henvisning til det vedtak klagen gjelder samt informere om hvilke endringer 
som skal tas hensyn til.  

Klagefristen er tre uker fra underretningen om vedtaket er kommet fram.  

 

8: ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

Startlånutvalget delegert fullmakt til å harmonisere kommunens regelverk til de endringer 
som gjøres i Husbankens gjeldende regelverk for startlån.  
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REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE 
BOLIGER 
 
Vedlagte dokumenter: 
Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune har differensiert boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det 
er 9 forskjellige typer boliger som kommunen eier, har disposisjons- eller tilvisningsrett til 
(videre «kommunale boliger»).  

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger har vært vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. 

Det har skjedd mange forandringer i kommunale utleieboliger siden. Boligtilbudet til 
vanskeligstilte på boligmarkedet har blitt utviklet. Sør-Varanger kommune har inngått avtaler 
med boligutbyggere om tilvisningsrett i tillegg til disposisjonsrett, har fått flere 



samarbeidspartnere i fht. anskaffelse av kommunale boliger og har bygget utleieboliger til 
flyktninger. 

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger må harmoniseres med utviklingen av 
boligtildelingsrutiner og boligmarkedet og derfor er det behov for revidering. 

Tildeling av omsorgsboliger styres av eget reglement og inngår ikke i disse «Retningslinjer 
for tildeling av kommunale boliger». 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
I hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 Boliger til vanskeligstilte: 

 – kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det av forskjellige årsaker. 

I hht. sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte: 

– kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

p.1.1 samarbeid med boligeiere/boligutbyggere  

I 2015 lanserte Husbanken en ny form for samarbeid mellom kommuner og boligutbyggere/ 
boligutleiere: tilvisningsrett til utleieboliger som er mer gunstig økonomisk for kommuner 
enn disposisjonsrett. Dette resulterte i at Sør-Varanger kommune har inngått 
samarbeidsavtaler med flere boligutbyggere/ utleiere enn Stiftelsen Bolig Bygg. 

Definisjon på både disposisjonsrett og tilvisningsrett. 

p. 1.2. Behandlingsutvalg 

Et nytt punkt – det har blitt utarbeidet rutiner for saksbehandling av søknader. Alle søknader 
saksbehandles elektronisk av boligøkonomisk rådgiver og vedtak fattes av 
Boligtildelingsteamet med faste representanter fra NAV, rustjenesten og Stiftelsen Bolig 
Bygg. Boligtildelingsmøter avholdes 2 ganger i måned. 

p. 2.2. Målgruppe 

Et nytt punkt – målgruppe for kommunale boliger er definert tydelige i samsvar med nasjonal 
strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd». 

p. 3 Typer av kommunale boliger 

Siden 2012 har det skjedd forandringer i både typer og antall boliger. Kommunen har etablert 
flere typer boligtilbud tilpasset behovet. Samt midlertidig boligtilbud i form av 
Enmannsmoduler har blitt avviklet. Nye rutiner for tildeling av kommunale boliger har blitt 



forbedret og innarbeidet. 

Det er 9 typer kommunale boliger istedenfor 6 fra før av. 

· Omsorgsboliger. 
· Omsorgsboliger tilknyttet personalbase. 
· Omsorgsboligen for mennesker med langvarige psykiske lidelser. 
· Boliger for flyktninger. 
· Ordinære boliger for vanskeligstilte. 
· Boliger for mennesker med moderate oppfølgingsbehov behov (Strandveien 15 og 16). 
· Rehabiliteringsboliger for mennesker med rusmiddelavhengighet. 
· Bolig med hjelpe- og vernetiltak for rusmiddelavhengige med omfattende hjelpebehov. 
· Bolig for spesielt vanskeligstilte (Pallveien 5 B). 

 

Det er 5 kommunale instanser/ tjenester som har ansvaret for boligtildeling: 

1. Tildelingskontoret for omsorgssaker har ansvaret for tildeling av omsorgsboliger 
og omsorgsboliger tilknyttet personalbase. 

2. Psykisk helsetjeneste har ansvaret for tildeling av omsorgsboliger for mennesker 
med langvarige psykiske lidelser. 

3. Rustjeneste har ansvaret for tildeling av rehabiliteringsboliger og boliger med 
hjelpe- og vernetiltak. 

4. Tverrfaglig Boligtildelingsteamet har ansvaret for tildeling av ordinære boliger for 
vanskeligstilte, boliger for personer med moderate oppfølgingsbehov og bolig for 
spesielt vanskeligstilte. 

5. Flyktningtjeneste har ansvaret for tildeling av boliger til flyktninger. 

 

Punkt om Inntekts og formuesforhold – «Husstandens samlede årsinntekt må normalt 
ikke overstige de til enhver tid gjeldende inntektsgrenser for Husbankens bostøtte» faller 
bort, da er det ingen krav til dokumentasjon for inntekt. 

p.10 Endringer i retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. 

Et nytt punkt – Rådmannen delegert fullmakt til å godkjenne kommunens regelverk for 
tildeling av kommunale boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet fremover. 

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: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.  

Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne og revidere kommunens regelverk for tildeling 
av kommunale boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet fremover.                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Sør-Varanger kommune 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER  

Retningslinjer om søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Sør-Varanger kommune. 

Vedtatt av kommunestyret 20.06.2012 

Revidert: 1.11.2016. Vedtatt av kommunestyret ………. 

1. VIRKEOMRÅDE OG ANSVARSFORDELING 

Disse retningslinjer skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling utleieboliger som  
Sør-Varanger kommune eier, har tilvisnings– eller disposisjonsrett til utenom omsorgsboliger 
(retningslinjer for omsorgsboliger), videre – kommunale boliger. 
  

1.1.  Samarbeid med boligeiere/ boligutbyggere og definisjoner 

Sør-Varanger kommune (SVK) har samarbeid med Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) og andre 
boligutbyggere. Dette gjelder avtaler om kommunalt disposisjonsrett og/eller tilvisningsrett. 

Disposisjonsrett – kommunen har tildelingsrett og økonomiske forpliktelser dersom boligen står 
ledig. 

Tilvisningsrett – kommunen har tildelingsrett og ingen økonomiske forpliktelser dersom boligen står 
ledig. Boligeieren kan tildele boligen sjøl dersom kommunen ikke har tildelt den innen avtalt periode. 

Samarbeidsavtalene har målsetting som utredning og tilrettelegging for differensiert boligtilbud i 
kommunen for å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet.  

1.2. Behandlingsutvalg 

Søknader om kommunal bolig behandles av boligøkonomisk rådgiver elektronisk og vedtas i 
Boligtildelingsteamet.  

Boligtildelingsteamet består av faste representanter for NAV, Rustjenesten og boligøkonomisk 
rådgiver.  Representanter fra andre kommunale tjenester kan inviteres på boligtildelingsmøter ved 
behov. 

Boligeiere har ansvar for utgifter til drift og vedlikehold av bolig. Det gjelder løpende vedlikehold, 
innkreving av husleie, samt andre forhold som har å gjøre med ivaretakelse av boligen. 

2. FORMÅLET OG MÅLGRUPPE. 
 

2.1. Formålet 

Kommunale boliger er et virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet å skaffe seg bolig, 
og er som hovedregel å betrakte som en midlertidig hjelp med tidsbegrensede husleiekontrakter i 
hht. Husleieloven. 
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2.2. Målgruppe 

Vanskeligstilte på boligmarkedet – er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg 
og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere 
av følgende situasjoner.: 

• Er uten egen bolig 
• Står i fare for å miste boligen sin 
• Bor i uegnet bolig eller bomiljø. 

jfr. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020). Bolig for velferd 

 

3. TYPER AV KOMMUNALE BOLIGER 
 

• Omsorgsboliger. 
• Omsorgsboliger tilknyttet personalbase. 
• Omsorgsboligen for mennesker med langvarige psykiske lidelser. 
• Boliger for flyktninger. 
• Ordinære boliger for vanskeligstilte. 
• Boliger for mennesker med moderate oppfølgingsbehov behov (Strandveien 15 og 16). 
• Rehabiliteringsboliger for mennesker med rusmiddelavhengighet. 
• Bolig med hjelpe- og vernetiltak for rusmiddelavhengige med omfattende hjelpebehov. 
• Bolig for spesielt vanskeligstilte (Pallveien 5 B). 

 
 

4. KRAV OG RETTIGHETER FOR SØKERE 

4.1 Alder 

Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal innvilgelse skje i samarbeid med 
vergen og tjenesteapparatet. 

4.2 Søkere med behov for hjemmebaserte tjenester 

Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester har rett til å søke 
omsorgsboliger. 

4.3 Flyktninger 

Flyktninger som mottas av Sør-Varanger kommune etter bosettingsvedtak fattet av kommunestyret 
har rett til kommunal bolig. Flyktningtjenesten fatter vedtak om kommunal bolig samt har ansvar for 
boliganskaffelse. 

4.4 Råd- og veiledning 

Søkere til kommunale boliger skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov. 

Alle søkere som har fått tildelt kommunale boliger har rett og plikt til å motta bo-veiledning og 
oppfølging/ veiledning fra de aktuelle kommunale tjenester. 
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5. Forhold som tillegges vekt 

5.1 Nåværende boforhold 

Søker er uten fast bopel eller egnet bolig, og er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv. 

5.2 Tidligere mislighold 

Dersom søkeren enten overfor kommunen eller SBB (eventuelt andre boligutleiere) har misligholdt 
husleie eller boliglånforpliktelser, forutsettes som hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/ 
oppgjør før vedkommende tildeles kommunal bolig. 

5.3 Oppfølgingsbehov 

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig forutsatt at 
søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet i hht tildelingskriterier for 
konkrete type boliger. 

5.4 Boligen som en del av et helhetlig tilbud 

Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet tildeles bolig så frem boligen har betydning 
for et helhetlig tilbud og annen boligbistand er ikke egnet. 

5.5 Innvilgelse 

Innvilgelse av søknad om kommunal bolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av 
gjeldende kriterier for hver type boliger. Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad meddeles 
skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer. 

6. Tildeling av konkret bolig 

6.1 Tildeling 

Boligtildelingsteamet har ansvar til å tildele boliger til målgruppen. Tildeling skjer på grunnlag av 
søkerens behov på boligtildelingsmøter.  

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av søknadsdato. 

6.2 Bytte 

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig vurderes på grunnlag av gjeldende retningslinjer. 

7. Fornyelse 

Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes innen 
tre uker før kontraktens utløp. 

8. Avgjørelsesmyndighet og saksbehandling 

Tildelingsteamet har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse retningslinjer.  

Kommunale tjenester som har saksbehandlingsansvar tildeling av kommunale boliger: 

• Omsorgsboliger – Tildelingskontoret for omsorgssaker. 
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• Omsorgsboliger tilknyttet personalbase – Tildelingskontoret for omsorgssaker. 
• Omsorgsboliger for mennesker med langvarige psykiske lidelser – Psykisk helsetjenesten. 
• Boliger for flyktninger – Flyktningtjeneste. 
• Ordinære boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet – Boligtildelingsteamet. 
• Boliger for personer med moderate oppfølgingsbehov – Boligtildelingsteamet. 
• Rehabiliteringsboliger – Rustjenesten. 
• Bolig med hjelpe- og vernetiltak – Rustjenesten. 
• Bolig for spesielt vanskeligstilte – NAV Sør-Varanger i samarbeid med Boligtildelingsteamet. 

9. Avslag og klageadgang 

Avslag på søknad om leie av kommunal bolig og avslag på fornyelse av leiekontrakt i kommunal bolig 
skal være skriftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for klage. 
Avslag kan påklages til formannskapet, jf. Forvaltningslovens § 28. Dersom søker avslår tilbud om 
relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som uaktuell for tiltaket. Avslag på søknad om 
bytte av kommunal bolig kan ikke påklages. 

10. Endringer i retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. 

Rådmannen delegert fullmakt til å godkjenne eventuelle forandringer i kommunens regelverk for 
tildeling av kommunale boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet framover.  
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PRIKKBELASTNING I MEDHOLD AV ALKOHOLFORSKRIFTEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
FORHÅNDSVARSEL OM SAK TIL POLITISK BEHANDLING 
TILBAKEMELDING PÅ KONTROLLRAPPORT 
FORHÅNDSVARSEL OM SAK TIL POLITISK BEHANDLING 
RAPPORT ETTER KONTROLL 02.09.2016 
TILLEGGSRAPPORT - GRENSELØSFESTIVALEN 0209201 
KONTROLLRAPPORT SKJENKEBEVILLING 02.09.2016 
VEDTAK - SKJENKEBEVILLING 2.-3.SEPTEMBER 
HALLPLAN, KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016019780 TILBAKEMELDING PÅ FORHÅNDSVARSEL TIL POLITISK BEHANDLING 
2016019046 TILBAKEMELDING PÅ BEFARINGSRAPPORT 02.09.2016 
2016018771 FORHÅNDSVARSEL OM SAK TIL POLITISK BEHANDLING 
2016018424 KONTROLLRAPPORT OG TILLEGGSRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 

02.09.2016 
2016015000 VEDTAK - SKJENKEBEVILLING 2.-3.SEPTEMBER 
 
 
 
Kort sammendrag: 
 
Det ble gjennomført skjenkekontroll ved Grenseløsfestivalen 02.09.2016 og 03.09.2016. 



I forbindelse med kontroll fredag 02.09.2016 kl 23:50-01:50 ble det gitt anmerkning på 
bakgrunn av brudd på vilkår i bevillingsvedtaket. I henhold til alkoholforskriften §10-3 
medfører brudd på vilkår i bevillingsvedtaket tildeling av èn prikk. 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
 

Det ble gjennomført skjenkekontroll ved Grenseløsfestivalen 02.09.2016 og 03.09.2016. 

I forbindelse med kontrollen fredag 02.09.2016 kl 23:50-01:50 ble det gitt anmerkning på 
bakgrunn av brudd på følgende vilkår i kommunens bevillingsvedtak: 

  

«Det gis tillatelse til 18 års aldersgrense fredag 02.09.2016 fra kl 23.00 – 02.30. I denne 
perioden skal alkoholgruppe 3 kun nytes innenfor avgrenset område.» 

 

Kontrollfirmaet har i sin tilleggsrapport beskrevet det observerte bruddet på kommunens 
vilkår på følgende måte: 

 

«Grenseløsfestivalen pågikk i barentshallen. (…) Hallen hadde en stor bar plassert på 
motstående side fra scenen. Der ble det solgt alkohol fra gruppe 1 og 2 til gjestene som 
henvendte seg på fronten av baren. Gjestene som henvendte seg på venstre side av baren 
kunne få kjøpe alkohol fra gruppe 3. Denne lukkede seksjonen var sperret med et gjerde. 
(…) Ca klokken 0:10 ble kontrollørene oppmerksomme på en person, mann mot slutten av 
20 årene som kjøpte tre enheter med alkohol. Kontrollør 6480 sjekket senere flasken 
mannen hadde fått alkohol fra. Flasken inneholdt 33,3 % alkohol(…) Etter et opphold i 
seksjonen med 20 års  aldersgrense, der mannen avleverte en av drinkene kjøpt fra baren, 
gikk han gjennom passeringen inn til sonen der det var 18 års aldersgrense. Mannen hadde 
da med seg to av drinkene ut av skjenkeområdet» 

 

Kirkenes event og artist har mottatt kopi av kontrollrapport og tilleggsrapport 08.09.2016, 
samt forhåndsvarsel om prikktildeling 21.09.2016. Kirkenes event og artist v/ Stian Labahå 
har gitt følgende tilbakemelding per e-post den 08.09.2016:  

 

«Jeg har brennevin bevilling i hele barentshallen. Vi har for å hindre at 18 åringer ikke nyter 
alkohol et avgrenset område. Om dere ikke har oppservert at noen under 20 år nyter 
brennevin føler jeg at dette pungtet i rapporten er grunnløs. Våre vakter ser hele tiden ann 
hver situasjon. Om jeg skal sette det på spissen så om ordføreren i kirkenes tar med drinken 



til sitt bord så er det ok for oss»  

 

I forhold til overnevnte tilbakemelding ønsker kommunen å presiserer at anmerkningen ikke 
er gjort på bakgrunn av skjenking av alkoholgruppe 3 til personer under 20 år. Det er gitt 
anmerkning fordi det ble observert at alkohol i alkoholgruppe 3 ble bragt ut av inngjerdet 
område, noe som ikke var tillatt. Vilkåret som var satt i kommunens vedtak var absolutt, og 
ikke gjenstand for bevillingshavers skjønn. Det var følgelig ikke anledning til å «se an hver 
situasjon» i forhold til om alkohol i alkoholgruppe 3 kunne bringes ut av inngjerdet område 
eller ikke. 

 

Kirkenes Event og Artist har i sin andre tilbakemelding, datert 29.09.2016,  stilt spørsmål ved 
hvordan det kan fastslås at alkoholen som ble bragt ut av inngjerdet område faktisk tilhørte 
alkoholgruppe 3. 

   

Det fremgår av tilleggsrapporten at det ble kontrollert at den aktuelle flasken som det ble 
skjenket fra inneholdt 33% alkohol, det vil si alkohol i gruppe 3. Kommunen finner ikke noen 
grunnlag for å betvile dette punktet i kontrollrapporten. 

 

I henhold til alkoholforskriften §10-3 medfører brudd på vilkår i bevillingsvedtaket tildeling av 
èn prikk. Ved 12 tildelte prikker i løpet av en to-års periode vil inndragning av bevilling 
iverksettes.  

 

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: 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Fra: Stian Labahaa <stian.djsl@gmail.com> 
Sendt: 21. september 2016 10:04 
Til: Kristin Kristiansen 
Emne: Re: FORHÅNDSVARSEL OM SAK TIL POLITISK BEHANDLING 
 

Hei. 

 

 

Jeg stiller spørsmål til hva som var i det som ble tatt ut av området?  

Vi serverte vin , likørerer i glass. Vet mann at det som er sluppet ut av området er alkohol med 

sprit i ?  

 

Det var selvfølgelig lov å ta mer enn øl ut av området. 

 

Jeg stiller meg svært kritisk til en prikk deling på dette.  

 

 

 

 

 

21. september 2016 kl. 08.38 skrev Kristin Kristiansen 

<Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no 

<mailto:Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no>>: 

Se vedlagte saksdokumenter:  

  

Med vennlig hilsen 

  

Kristin Kristiansen 

Leder Servicekontoret 

Sør-Varanger kommune 

Telefon 789 77603 

  

  

 

 

 

 

--  

Med Vennlig hilsen / Best Regards 



Stian Labahå/ Festivalsjef Grenseløsfestivalen 

Phone 0047 907 90191 



Fra: Stian Labahaa <stian.djsl@gmail.com> 
Sendt: 8. september 2016 22:43 
Til: Kristin Kristiansen 
Emne: Re: RAPPORT ETTER KONTROLL 02.09.2016 
 

Hei. 

 

Klage på vedtak. 

 

I forbindelse med skjenke kontroll på Grenseløsfestivalen å rapport som har kommet i ettertid har 

jeg følgende tilbakemelding. 

 

1.Jeg har brennevin bevilling i hele barentshallen. Vi har for å hindre at 18 åringer ikke nyter 

alkohol ett avgrenset område. Om dere ikke har oppservert at noen under 20 år nyter brennevin 

føler jeg at dette pungtet i rapporten er grunnløs. Våre vakter ser hele tiden ann hver sitvasjon. 

om jeg skal sette det på spissen så om ordføreren i kirkenes tar med drinken til sitt bord så er det 

ok for oss.  

 

2.Fri skjenking er ikke forbudt. Jentene som jobbet i baren hos meg er erfarne bartendere fra 

tromsø. De jobber på plasser hvor de ikke bruker målebeger. Dermed syndes jeg dette pungtet 

også er grunnløst. 

 

3. Jeg var sjenke ansvarlig  

Lise amundsen stedsfortreder. Det er vell egentlig oss som skal snakke med kontrolløren. 

I dette tillfelle snakket dere med Erik som var barsjef. Ikke at det gjorde noe. Men jeg hadde nok 

hatt noe å si rundt dette.. 

 

Føler ikke rapporten har så mye saklig kretikk å komme med.  

 

8. september 2016 kl. 13.07 skrev Kristin Kristiansen 

<Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no 

<mailto:Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no>>: 

Hei, 

Se vedlagte saksdokumenter. 

  

Med vennlig hilsen 

  

Kristin Kristiansen 

Leder Servicekontoret 

Sør-Varanger kommune 



Telefon 789 77603 

  

  

 

 

 

 

--  

Med Vennlig hilsen / Best Regards 

Stian Labahå/ Festivalsjef Grenseløsfestivalen 

Phone 0047 907 90191 



 SØR-VARANGER KOMMUNE  
 SERVICEKONTORET 
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Kirkenes Event & Artist 
 
  

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/561/27 

Deres ref.: 
 

Dato: 
13.09.2016 

Saksbehandler: 
Kristiansen, Kristin 

Telefonnr.:  
 78 97 76 03 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

FORHÅNDSVARSEL OM SAK TIL POLITISK BEHANDLING 
- PRIKKTILDELING I MEDHOLD AV ALKOHOLFORSKRIFTEN 
 
Viser til kommunens rapport datert 08.09.2016, samt til bevillingshavers tilbakemelding på 
rapporten, mottatt 09.09.2016.  
 
 
I forbindelse med skjenkekontroll gjennomført 02.09.2016 kl 23:50-01:50 ved 
Grenseløsfestivalen, observerte kommunens kontrollfirma at alkohol i alkoholgruppe 3 ble 
medbragt fra 20-års sone til 18 års-sone. Det ble på bakgrunn av dette gitt en anmerkning.  
 
Bevillingshaver har i sin tilbakemelding på kontrollrapporten argumentert med at det ikke ble 
observert skjenking av alkoholgruppe 3 til personer under 18 år, og at det derfor ikke er 
grunnlag for den overnevnte anmerkningen.  
 
Rådmannen presiserer at anmerkingen ikke er gjort på bakgrunn av skjenking av 
alkoholgruppe 3 til personer under 18 år, jf alkoholloven § 1-5. Anmerkningen ble gjort på 
bakgrunn av at det ble observert brudd på vilkår i bevillingsvedtaket.  
Viser til kommunens vedtak, hvor det var satt følgende vilkår:  «Det gis tillatelse til 18 års 
aldersgrense fredag 02.09.2016 fra kl 23.00 – 02.30. I denne perioden skal alkoholgruppe 3 
kun nytes innenfor avgrenset område.» I henhold til alkoholforskriften §10-3 er 
straffereaksjonen for brudd på vilkår i bevillingsvedtak tildeling av èn prikk. 
 
 
I forbindelse med kontrollen ble det også rapportert om brudd på bestemmelsene om 
skjenkemengde, jf alkoholforskriften 4-5. Kirkenes event & artist har i sin tilbakemelding 
argumentert med at «fri skjenking ikke er forbudt». 
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om alkoholoven ikke stiller noe særskilt krav om bruk av 
målebeger, så stilles det krav til skjenkemengde. Jf  alkoholforskriften § 4-5 kan brennvin kun 
skjenkes i mengder à 2 og 4 cl, med unntak for coctails.  Det er bevillingshavers ansvar å 
påse at mengdebestemmelsene overholdes.  
 
Kommunens kontrollører har bemerket at det ble skjenket utover volumbegrensningene på 2 
og 4 cl. Det ble imidlertid ikke gjennomført kontrollskjenking i eget glass, noe som innebærer 
at brudd på bestemmelsene om skjenkemengde vanskelig kan bevisføres. Rådmannen 
velger derfor å ikke iverksette prikktildeling på bakgrunn av denne anmerkningen. 
 

http://www.svk.no/
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I henhold til alkoholforskriften § 10-3 medfører brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf 
alkoholloven §3-2 og 4-3 tildeling av èn prikk. Kirkenes event og artist varsles med dette om 
at det fremmes sak til politisk behandling med hensyn til iverksettelse av slik prikktildeling.  
 
 
Frist for ytterligere uttalelse i saken er to uker fra mottatt brev.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
     Øvergaard, Nina Bordi 
               Rådmann  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 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  

 

 

Kirkenes Event & Artist 
Presteveien 20 
 
9900 KIRKENES 

 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/561/26 

Deres ref.: 
 

Dato: 
08.09.2016 

Saksbehandler: 
Kristiansen, Kristin 

Telefonnr.:  
 78 97 76 03 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

RAPPORT ETTER KONTROLL 02.09.2016 
 
Med hjemmel i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1-9, forskrift til loven § 9-1, 
samt lov om vern mot tobakkskader § 25, er det gjennomført kontroll med skjenking av 
alkohol og røykeforbud ved Grenseløsfestivalen, hvor bevillingshaver var Kirkenes Event & 
Artist. Kontrollen ble gjennomført 02.09.2016. 
 
Ansvarshavende v/ Eirik Hagerup er informert ved endt kontroll. 
 
Kontrollen legger bl.a. vekt på: 
 

om aldersgrensereglene overholdes 
om det i tvilstilfeller blir avkrevd legitimasjon 
om det foregår salg til berusede personer 
om hamstring blir tillatt 
om skjenketider overholdes 
om det nytes medbragt, eller medbringes alkoholholdig drikk ut av lokalet 
om alkoholreklameforbudet overholdes 
om internkontrollperm er tilgjengelig 
om bestemmelsene i tobakkskadeloven § 25 overholdes 

 
Kontrollørene hadde følgende merknader: 
 

 Alkohol i alkoholgruppe 3 ble medbragt fra 20-års sone til 18 års-sone.  

 Kontrollørene observerte brudd på bestemmelser om skjenkemengde. 
 

Se vedlagte tilleggsrapport, hvor avvikene er nærmere beskrevet.  
 
 
Kommunen gjør oppmerksom på at det i vedtaket om skjenkebevilling var satt som vilkår at 
det i forbindelse med 18-års arrangementet 02.09.2016, kun ville være tillatt med skjenking 
av alkoholgruppe 3 innenfor avgrenset område.   
 
I henhold til alkoholforskriften § 10-3 fører brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf alkoholloven 
§3-2 og 4-3 til tildeling av èn prikk. 
 

http://www.svk.no/
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I henhold til alkoholforskriften § 10.-3, fører brudd på regler om skjenkemengde, jf forskriftens 
4-5 til tildeling av èn prikk.   
  
Bevillingshaver har i medhold av alkoholforskriften § 9-6 adgang til å komme med sitt 
synspunkt på denne rapporten, innen 2 uker fra mottatt brev.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Kristiansen, Kristin 
Konst. avdelingsleder Servicekontor 

 
 

 
 
 

Kopi:     
Kontrollfirma    

 

 





 SØR-VARANGER KOMMUNE  
 SERVICEKONTORET 
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Kirkenes Event & Artist AS 
Presteveien 20 
9900 KIRKENES 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/561/23 

Deres ref.: 
 

Dato: 
31.08.2016 

Saksbehandler: 
Rushfeldt, Aud 

Telefonnr.:  
 78 97 76 05 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

VEDTAK - SKJENKEBEVILLING 2.-3.SEPTEMBER 
GRENSELØSFESTIVALEN 
 
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: Barentshallen og 
Ute: Festivaltelt     
Dato: 2.-3. september 2016     
Arrangement: Grenseløsfestival 
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin     
Skjenketid: kl. 10.00 – 02.00 
Ansvarlig skjenkebestyrer: Stian Labahå, fnr. 16.08.1976   
Stedfortredere: Lise Amundsen Aspen, fnr. 01.04.1986 
 Eva Labahå, fnr. 19.02.1949   

 
Det gis tillatelse til 18 års aldersgrense fredag 02.09.2016 fra kl 23.00 – 02.30. I denne 
perioden skal alkoholgruppe 3 kun nytes innenfor avgrenset ommråde. 
 
Lørdag 03.09.2016 er det 20 års aldersgrense for hele arrangementet. 
 

Skjenkebevillingen er gyldig under forutsetning av at det blir innbetalt bevillingsgebyr 
kr 4800,-.  Kirkenes Event og Artist AS har tidligere i år blitt fakturert bevillingsgebyr. 
Det vil derfor ikke faktureres bevillingsgebyr for dette arrangementet. 
Det er videre en forutsetning at eventuelle pålegg fra politiet blir fulgt 
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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. 

Kopi: Politi, brannvesen, skjenkekontroll 

 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

Kristiansen, Kristin 
Konst. avdelingsleder Servicekontor 

 
 
 

Rushfeldt, Aud 
konsulent 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 





 
 
 

 

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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Aikio, Sari 
Enhetsleder: Aud Rushfeldt, tlf. 78 97 76 05 

Dato: 08.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Asmyhr, Sandra K. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 041/16 
 

28.11.2016 

Kommunestyret  
 

 

 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR 
INTERIØRVERDEN FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
 
Vedlagte dokumenter: 
UTTALELSE FRA RUSTJENESTEN 
UTTALELSE FRA POLITIET 
UTTALELSE FRA SKATTEOPPKREVER 
UTTALELSE FRA ØKONOMIAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA BRANNVESENET 
UTTALELSE FRA SKATTNORD 
UTTALELSE FRA GSV 
UTTALELSE FRA PLAN- OG BYGGESAKSAVDELING 
HØRING: SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR 
INTERIØRVERDEN AS FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2016-2020 INTERIØRVERDEN AS 
FIRMAATTEST 
BEKREFTELSE PÅ ANSATTE I INTERIØRVERDEN 
OPPDATERT KART - AREAL 
BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
FOR INTERIØRVERDEN FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
ETABLEREPRØVE OG KUNNSKAPSPRØVE FOR MERETHE 
KUNNSKAPSPRØVE FOR TRYGG MORTEN 
VEDRØRENDE BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016022425 UTTALELSE FRA POLITIET - SKJENKEBEVILLING INTERIØRVERDEN AS 



2016022333 UTTALELSE FRA SKATTEOPPKREVER - SKJENKEBEVILLING 
INTERIØRVERDEN AS 

2016022292 UTTALELSE FRA ØKONOMIAVDELINGEN OM SERVERINGS- OG 
SKJENKEBEVILLING FOR 2016-2020 

2016022202 UTTALELSE FRA BRANNVESENET - SKJENKEBEVILLING 
INTERIØRVERDEN 

2016022201 UTTALELSE FRA SKATTEETATEN - SKJENKEBEVILLING 
INTERIØRVERDEN 

2016022200 UTTALELSE FRA GSV - SKJENKEBEVILLING INTERIØRVERDEN 
2016021931 UTTALELSE FRA PLAN- OG BYGGESAK - SKJENKEBEVILLING 

INTERIØRVERDEN 
2016021704 HØRING: SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR 

INTERIØRVERDEN AS FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
2016021679 BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING FOR INTERIØRVERDEN FOR 
BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 

2016020102 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2016-2020 
INTERIØRVERDEN AS 

2016023331 UTTALELSE FRA RUSTJENESTEN - SKJENKEBEVILLING FOR 
INTERIØRVERDEN AS 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Interiørverden AS søker om skjenkebevilling for inneværende bevillingsperiode.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Interiørverden AS søker om skjenkebevilling for inneværende bevillingsperiode. 
Skjenkebevillingen gjelder for alkoholholdig drikke gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og høyst 
22 vol. prosent). Det søkes om både innendørs og utendørs skjenkebevilling. 

Styrer for skjenkebevillingen er Merethe Røtvold, f. 03.02.1964. Røtvold har bestått 
kunnskapsprøve i alkohollovens § 1-7 c, 3. ledd, og kunnskapsprøve i hht. Lov om 
serveringsvirksomhet § 5. 

Stedfortreder er Trygg Morten Galaasen, f. 07.01.1969, også han har bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven, jf. Alkohollovens § 1-7 c, 3. ledd. 

En forutsetning for å få skjenkebevilling er at det også foreligger serveringsbevilling. 
Interiørverden AS har hatt serveringsbevilling siden 10.04.2014. 

 

Driftskonseptet til Interiørverden 

Interiørverden sitt hovedkonsept synes å være detaljhandel, nærmere bestemt interiørbutikk. 
I henhold til den offisielle foretaksinformasjonen i Brønnøysundregistrene er Interiørverden 
registrert som «butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer». 

I konseptbeskrivelsen beskrives det: servering av mat og drikke til voksent publikum 30+. 
Skjenking skal hovedsakelig foregå innenfor regulær åpningstid 09.00-16.30. 



Kirkenesdagene og lengre åpningstider i forbindelse med jul. I tidsrom som krever vakthold 
er det kun lukkede lag. Lokalene er utformet slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte. 

I henhold til alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune, vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016, gis det skjenkebevilling til følgende konsepter: Hoteller, moteller, 
pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler, kafeer, nattklubber, puber, barer og 
diskoteker. Det gis også skjenkebevilling til turiststeder med faste utendørs lokaliteter. For at 
ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som krav at servering/skjenking er 
stedets primære formål. 

Interiørverden AS tilfredsstiller ikke kriteriene som er satt for driftskonsept i de 
alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4.1. Det er ikke gitt fornyelse av skjenkebevilling til 
Interiørverden AS for inneværende bevillingsperiode. 

Høringsuttalelser: 

Søknaden har iht. alkoholloven og tidligere praksis vært sendt på høring til Finnmark 
politidistrikt, GSV, rustjenesten, skatteetaten, økonomiavdelingen, plan- og 
utviklingsavdelingen, skatteavdelingen og brannsjefen. 

Finnmark politidistrikt, GSV, skatteetaten, økonomiavdelingen, plan- og utviklingsavdelingen 
og skatteavdelingen har ingen anmerkninger til søknaden. 

Brannvesenet bemerker at: De ansatte/vakter skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved 
brann. De skal kjenne til rømningsveier og hvor slokkemidlene er plassert. Rømningsveier og 
dører skal til enhver tid være fri for hindringer. Bruker skal forsikre seg om at maks antall 
personer i lokalet ikke overstiges. 

Rustjenesten har kommet med en utfyllende uttalelse til søknaden: 

Rustjenesten skal uttale seg om bevillingssaker ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. 

Alkohollovens formålsparagraf har som mål å begrense størst mulig utstrekning av 
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

I hht. kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er 

· alkoholbruken i samfunnet økende 
· en ser sammenheng mellom økt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader 
· ett høyre alkoholforbruk gir desto flere storforbrukere 
· forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol 

En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsregelen er å skjerme barn og unge for 
negative opplevelser forbundet med rus. Dette også i henhold til det forebyggende 
perspektivet i forhold til ung debutalder for alkohol. Å åpne for skjenking av alkohol utover 
dagens tradisjonelle skjenkesteder ansees som urovekkende sett i forhold til ett sosialt og 
helsemessig perspektiv. 

I forhold til retningslinjer for skjenkebevillinger i Sør-Varanger kommune er det satt krav om 
driftskonsept § 4.1.1 «For at ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det 
som krav at servering/skjenking er stedets primære formål. Ordinær skjenkebevilling 



innvilges ikke for lokaler hvor det foregår annen type forretningsvirksomhet». 

Rustjenesten har dermed innsigelser mot innvilgelse av alminnelig skjenkebevilling for 
Interiørverden AS. 

Alkoholpolitisk vurdering 

I henhold til alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune, vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016, gis det skjenkebevilling til følgende konsepter: Hoteller, moteller, 
pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler, kafeer, nattklubber, puber, barer og 
diskoteker. Det gis også skjenkebevilling til turiststeder med faste utendørs lokaliteter. For at 
ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som krav at servering/skjenking er 
stedets primære formål. 

Interiørverden AS tilfredsstiller ikke kriteriene som er satt for driftskonsept i de 
alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4.1. Det gis avslag på søknad om skjenkebevilling til 
Interiørverden AS. 

Tak på bevillinger 

Sør-Varanger kommune har vedtatt et tak på 35 skjenkebevillinger for inneværende 
bevillingsperiode. Per dags dato er det 26 skjenkebevillinger i kommunen. 

 

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: 
ikke særskilt vurdert 

Infrastruktur: 
ikke særskilt vurdert 

Barn og ungdom: 
Rustjenesten har kommentert i uttalelsen sin: en viktig forutsetning for å ivareta 
skjenkebevillingsregelen er å skjerme barn og unge for negative opplevelser forbundet med 
rus. Dette også i henhold til det forebyggende perspektivet i forhold til ung debutalder for 
alkohol. 

Folkehelse: 
ikke særskilt vurdert 

Kompetansebygging: 



ikke særskilt vurdert 

Økonomi: 
ikke særskilt vurdert 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling i lokalene har vært på høring hos plan- og 
utviklingsavdelingen, som ikke har innsigelser til søknaden. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Med henvisning til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer pkt 4.1, vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016, avslås søknad om skjenkebevilling fra Interiørverden AS.  

Ved vurdering er det lagt til grunn at Interiørverden AS er en interiørbutikk. I henhold til 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer stilles det som krav at servering/skjenking er 
stedets primære formål. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Servicekontoret 

9900 Kirkenes                                                                                                    07.11..2016 

 

Saksnr:16/1748/11 

 

UTTALELSE: SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 

INTERIØRVERDEN AS. 

Rustjenesten skal uttale seg om bevillingssaker ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. 

Alkohollovens formålsparagraf har som mål å begrense størst mulig utstrekning av 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

 

I hht kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er: 

 Alkoholbruken i samfunnet økende 

 En ser sammenheng mellom økt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. 

 Ett høyere alkoholforbruk gir desto flere storforbrukere. 

 Forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol. 

 

Søknaden gjelder alminnelig servering og skjenkebevilling innendørs og utendørs ved 

Interiørverden AS.  

En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for 

negative opplevelser forbundet med rus. Dette også i henhold til det forebyggende 

perspektivet i forhold til ung debutalder for alkohol. Å åpne for skjenking av alkohol utover 

dagens tradisjonelle skjenkesteder ansees som urovekkende sett i forhold til ett sosialt og 

helsemessig perspektiv. 

I forhold til retningslinjer for skjenkebevillinger i Sør-Varanger kommune er det satt krav om 

driftskonsept. §4.1.1 «For at ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som 

krav at servering/skjenking er stedets primære formål.  Ordinær skjenkebevilling innvilges 

ikke for lokaler hvor det foregår annen type forretningsvirksomhet».  

Rustjenesten har dermed innsigelser mot innvilgelse av alminnelig skjenkebevilling for 

Interiørverden AS.  

 

 



Mvh  

Grete Høvik Ulvang 

Ruskonsulent, Avdeling for Psykisk helse og rus. 



  Sør-Varanger kommune 

 Brann og feiervesen 

 

Servicekontoret 

Sør Varanger kommune 

9900 Kirkenes 

Dato 20.10.16  

 

Søknad om Servering- og skjenkebevilling 

Viser til søknad fra Interiørverden saknr 16/1748/11. 

Fra brannvesenet må følgende være ivaretatt: 

- De ansatte/vakter skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved brann. 

- De skal kjenne til rømningsveier og hvor slokkemidlene er plassert. 

- Rømningsveier og dører skal til enhver tid være fri for hindringer. 

- Bruker skal forsikre seg om at max antall personer i lokalet ikke overstiges. 

Ut over dette har ikke brannvesenet noen kommentar. 

 

 

Mvh 

Oddleif Wara 

Varabrannsjef 



Fra: Fremstad, Stein Ola <sofremstad@mil.no> 
Sendt: 20. oktober 2016 07:31 
Til: Postmottak 
Emne: Høring: Søknad om serverings- og skjenkebevilling Interiørverden AS 

2016-2020 
 
Deres ref 16/1748/11 
  
Garnisonen i Sør-Varanger har ingen merknader 
  
e.f 
  
Stein Ola Fremstad 
Seniorkonsulent 
Controller GSV 



Fra: Trond Marthinussen 
Sendt: 18. oktober 2016 10:11 
Til: Postmottak 
Emne: 16/1748/11 Skjenkebevilling Interiørverden 
 
Hei. 
Det er ikke søkt om endret bruk av lokalene til Interiørverden AS siden forrige søknad om 
skjenkebevilling. 
 
Bygningsmyndighetene har derfor ingen anmerkninger til søknad om fornyet bevilling. 
 
Mvh 
Trond Marthinussen 
Byggesaksbehandler SVK 
Tlf 78977489 
 



 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  

 

 

Interiørverden AS 
Kirkegata 2 
 
9900 KIRKENES 

 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/1748/10 

Deres ref.: 
 

Dato: 
14.10.2016 

Saksbehandler: 
Aikio, Sari 

Telefonnr.:  
 78 97 76 02 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
FOR INTERIØRVERDEN FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
 
 
Sør-Varanger kommune bekrefter å ha mottatt søknad om servering- og skjenkebevilling for 
Interiørverden AS, datert 21.09.2016. 
 
Søknaden er sendt på høring til Finnmark politidistrikt, brannvesenet, rustjenesten, 
Garnisonen i Sør-Varanger, økonomiavdelingen, plan- og utviklingsavdelingen og 
skattemyndighetene. Høringsinstansene er gitt en tre ukers frist på å uttale seg i saken. 
 
Iht alkoholloven § 1-6 kan man få forlenget bevillingen i tre måneder mens saken om ny 
bevilling er til behandling hos kommunen, dvs. at dere kan drive på den forrige bevillingen 
helt til 31.12.2016. 
 
Ettersom søknaden skal til politisk behandling må det påregnes en saksbehandlingstid på 
om lag to til tre måneder. 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Kristiansen, Kristin 
Konst. avdelingsleder Servicekontor 

 
 
 

Aikio, Sari 
konsulent 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no


 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  

 

 

Interiørverden AS 
Postboks 297 
 
9915 KIRKENES 

 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/1748/1 

Deres ref.: 
 

Dato: 
30.05.2016 

Saksbehandler: 
Kristiansen, Kristin 

Telefonnr.:  
 78 97 76 03 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

VEDRØRENDE BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
INTERIØRVERDEN 
 

Kommunestyret har 25.05.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 
01.10.2016- 30.09.2020.  

Det er i den forbindelse  besluttet at salgs-  og skjenkebevillinger som  er gitt  i løpet  av 
bevillingsperioden 2012-2016 forlenges til neste bevillingsperiode med utløp 30.09.2020, 
uten ny søknadsbehandling, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

 

 Det kan ikke være foretatt inndragning eller sendt varsel om inndragning i løpet 
av bevillingsperioden 2012-2016. Det kan heller ikke være tildelt mer enn 8 
prikker i løpet av perioden. 

 
 Salgs/skjenkestedet må tilfredsstille de kriteriene som er satt for driftskonsept 

i retningslinjenes punkt 3.1 og 4.1. 
 

Salgs- og skjenkebevillinger som ikke tilfredsstiller overnevnte kriterier får ikke slik forlengelse,  
men må søke om ny bevilling på ordinær måte. 
 
Interiørverden AS  tilfredsstiller ikke kriteriene som er satt for driftskonsept i de 
alkoholpolitiske retningslinjenes punkt 4.1. Det kan derfor ikke gis forlengelse av 
skjenkebevillingen. Dersom Interiørverden AS ønsker å søke bevilling for bevillingsperioden 
01.10.2016-30.09.2020 må det leveres ny bevillingssøknad innen 20.06.2016. 
Søknadsskjema følger vedlagt.  
 
Vi gjør oppmerksom på at Sør-Varanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer for 
bevillingsperioden 01.10.2016- 30.09.2020 er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider:  
http://www.svk.no/planerforskriftergebyrer.17885.no.html.  
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Kristiansen, Kristin 
Konst. avdelingsleder Servicekontor 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no
http://www.svk.no/planerforskriftergebyrer.17885.no.html
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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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Aikio, Sari 
Enhetsleder: Aud Rushfeldt, tlf. 78 97 76 05 

Dato: 18.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Mikkola, Anders 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 042/16 
 

28.11.2016 

 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR 
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS FOR 
BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR AMUNDSEN BAKERI OG 
KONDITORI AS 
FIRMAATTEST 
TEGNINGER 
TEGNINGER UTEOMRÅDE 
UTTALELSE FRA POLITIET 
UTTALELSE FRA BRANNVESENET 
UTTALELSE FRA GSV 
UTTALELSE FRA SKATTEAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA ØKONOMIAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA RUSTJENESTEN 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Amundsen bakeri og konditori AS søker om serverings- og skjenkebevilling for 
bevillingsperiode 2016-2020.  

 
 
Faktiske opplysninger: 



Amundsen bakeri og konditori søker om serverings- og skjenkebevilling for bevillingsperiode 
2016-2020. Søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet. Skjenkebevillingen 
gjelder for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Det søkes om både innendørs og utendørs 
skjenkebevilling. 

Daglig leder ved Amundsen bakeri og konditori AS og styrer for bevillingen er Torild 
Sesseng, f. 19.04.1959. Sesseng har bestått kunnskapsprøve i alkohollovens § 1-7 c, 3. 
ledd, og kunnskapsprøve i hht. Lov serveringsvirksomhet § 5. 

Stedfortreder er Katrine Sesseng Amundsen, f. 01.08.1988, også hun har bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven, jf. Alkohollovens § 1-7 c, 3. ledd. 

En forutsetning for å få skjenkebevilling er at det også foreligger serveringsbevilling. 
Amundsen bakeri og konditori AS har serveringsbevilling og de er registrert hos Mattilsynet. 

Kommunestyret har 25.05.2016 vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer for 
bevillingsperioden 01.10.2016 - 30.09.2020. Det er i den forbindelse besluttet at 
skjenkebevillinger som er gitt i løpet av bevillingsperioden 2012-2016 kan forlenges frem til 
30.09.2020 uten ny søknadsbehandling, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

· Det kan ikke være foretatt inndragning eller sendt varsel om inndragning i løpet av 
bevillingsperioden 2012-2016. Det kan heller ikke være tildelt mer enn 8 prikker i 
løpet av perioden. 

· Skjenkestedet må tilfredsstille de kriteriene som er satt for driftskonsept i 
retningslinjenes punkt 3.1 og 4.1. 

Skjenkebevillingen til Ribago AS tilfredsstiller i utgangspunktet overnevnte kriterier for 
fornyelse. Bevillingsvedtaket for inneværende periode kan likevel ikke forlenges til 
30.09.2020. Dette da bevillingsvedtaket gjelder hele Ribago AS (Amundsens konditori/bakeri 
i 1. etasje og Ritz i 2. etasje), mens det er vurdert dit hen at det heretter er nødvendig med to 
separate bevillinger. 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og alkohollovens § 4.2. skal en 
skjenkebevilling knyttes til et bestemt lokale. Med dette menes det at arealet hvor 
skjenkingen skal foregå er klart avgrenset og fremstår som ett skjenkested. Det fremgår av 
merknadene til alkoholloven § 1.4b.3 at det som hovedregel gis en skjenkebevilling til hvert 
skjenkested, selv om stedene har samme eier og ligger i samme bygning. 

Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak for skjenkesteder som har nær driftsmessig 
tilknytning. Ved vurdering av hvorvidt det foreligger nær driftsmessig tilknytning kan det for 
eksempel legges vekt på om skjenkestedet utad fremstår som en enhet, om kundegruppen 
flyter naturlig fra den ene til den andre avdelingen, om skjenkestedene har en felles 
målgruppe og lignende. Kontrollhensynet skal også vektlegges i vurderingen. 

Amundsens konditori og Ritz har ulike driftskonsept og ulik målgruppe. Det er ingen naturlig 
kundeflyt mellom stedene, og utad fremstår Ritz og Amundsens konditori som to ulike 
serveringssteder. Av hensyn til forskjellige åpningstider og ulik risikovurdering må 
Amundsens konditori og Ritz kontrolleres på ulike tidspunkter. Det er på bakgrunn av dette 
vurdert at det er nødvendig med egen serverings- og skjenkebevilling for hver av stedene. 

 



Høringsuttalelser og saksutredning: 

Søknaden har iht. alkoholloven og tidligere praksis vært sendt på høring til Finnmark 
politidistrikt, GSV, rustjenesten, skatteetaten, økonomiavdelingen, plan- og 
utviklingsavdelingen, skatteavdelingen og brannsjefen. 

Økonomiavdelingen, skatteavdelingen, GSV og Finnmark politidistrikt har ingen 
anmerkninger til søknaden. 

Skatteetaten har ikke svart innen høringsfristen. 

Plan- og utviklingsavdelingen har ingen anmerkninger til søknaden, det informeres at 
bygningens 1. etasje ble godkjent for bruk til restaurant/kafebygning i 1994. 

Brannvesenet bemerker at følgende må være ivaretatt: de ansatte skal ha 
innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til internkontrollforskriften. De skal kjenne 
til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i bruk av disse, samt kjenne til 
rømningsveier og sørge for at disse alltid er fri for hindringer. Bruker og ansatte skal også 
sørge for at maks antall personer i lokalet ikke overstiges. 

Rustjenesten har kommet med en uttalelse til søknaden: 

Søknaden gjelder for et veletablert selskap som har mange års erfaring med 
skjenkebevilling. Selskapet er et populært spisested for barnefamilier, og en viktig 
forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for overstadig 
beruselse. Utfra søknaden og utformingen av konseptet, samt erfaringen med selskapets 
ivaretakelse av skjenkebevillingsreglene har rustjenesten ingen innsigelser ved å innvilge 
søknaden om skjenkebevilling for Amundsen bakeri og konditori AS i en ny bevillingsperiode 
fra 2016-2020. 

 

Vurdering av driftskonsept 

Amundsen bakeri og konditori AS sitt hovedkonsept synes å være og drive bakeri og 
konditori. I søknaden er det krysset av for spiserestaurant, kafe/konditori og bar/pub. I 
henhold til den offisielle foretaksinformasjonen i Brønnøysundregistrene er Amundsen bakeri 
og konditori registrert som «å drive bakeri, konditori med eget utsalg, catering og herunder 
nærliggende virksomhet, samt å investere i andre selskaper». 

I konseptbeskrivelsen beskrives det: konditoriutsalg på dagtid, sommeren åpent hele dagen 
frem til kl. 23.00-24.00. Biffaften torsdager til kl. 23.00. Blir fremover etter oppussing mer 
restaurant med temakvelder mat, bar og musikk. Tilby feiring av store dager, bryllup og 
julebord. Vakthold ved behov på kveldstid.  

I henhold til alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune, vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016, gis det skjenkebevilling til følgende konsepter: Hoteller, moteller, 
pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler, kafeer, nattklubber, puber, barer og 
diskoteker. Det gis også skjenkebevilling til turiststeder med faste utendørs lokaliteter. For at 
ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som krav at servering/skjenking er 
stedets primære formål. 



Amundsen bakeri og konditori AS søker om skjenkebevilling for alle tre alkoholgrupper. Det 
gis kun skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til konseptet kafe/kafeteria, mens det for 
spiserestauranter kan gis bevilling for alle tre alkoholgrupper. 

For at serveringssted skal kunne kategoriseres som «spiserestaurant», kreves det at 
spisestedet har et tydelig restaurantpreg. Ved vurdering kan det blant annet legges vekt på 
om det serveres varm mat produsert fra eget kjøkken; om det finnes en menyliste bestående 
av nasjonale og internasjonale retter; om bestilling og servering foregår ved bordene og om 
innredning og interiør har et tydelig restaurantpreg. Det kan også legges vekt på at 
hovedomsetningen av mat skjer på kveldstid. 

Med kafe/kafeteria menes enklere spisesteder, hvor det selges tradisjonell kafemat og eller 
varm mat. Hovedomsetningen foregår gjerne på dagtid, og salg av mat kan foregå over disk.  

I søknaden kommer det frem at spisestedet er konditori/kafe på dagtid kl. 08.30-16.00 og 
restaurant på sommeren (åpent frem til 23.00-24.00), ved Biffaften (på torsdager kl. 19.30-
23.00) og ved arrangementer (eksempelvis «feiring av store dager», bryllup og julebord). I de 
tilfellene hvor bevillingshaver avholder slike arrangementer, vil serveringsstedet kunne 
kategoriseres som et «selskapslokale». 

Det vil være grunnlag for å gi skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i forbindelse med 
kafedriften (før kl. 16.00) og alkoholgruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med restaurantdriften (etter 
kl. 16.00) jf. Alkoholpolitiske retningslinjer. 

 

Tak på bevillinger 

Sør-Varanger kommune har vedtatt et tak på 35 skjenkebevillinger for inneværende 
bevillingsperiode. Per dags dato er det 26 skjenkebevillinger i kommunen, og det kan 
dermed innvilges skjenkebevilling til Amundsen bakeri og konditori AS innenfor dagens tak. 

 

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: 
Ikke særskilt vurdert 

Infrastruktur: 
Ikke særskilt vurdert 

Barn og ungdom: 
Se uttalelse fra rustjenesten. 



Folkehelse: 
Ikke særskilt vurdert 

Kompetansebygging: 
Ikke særskilt vurdert 

Økonomi: 
Ikke særskilt vurdert 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling i lokalene har vært på høring hos plan- og 
utviklingsavdelingen, som ikke har innsigelser til søknaden. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Søknad om skjenkebevilling fra Amundsen bakeri og konditori AS innvilges for 
bevillingsperioden t.o.m. 30.09.2020, som følger: 

· Bevillingshaver: Amundsen bakeri og konditori AS 
· Organisasjonsnummer: 817280382 
· Skjenkested: Amundsen bakeri og konditori AS 
· Beliggenhet: Dr. Wessels gate 17, 9900 Kirkenes 
· Alkoholgruppe: 1 og 2 for kafedrift, 1, 2 og 3 for restaurantdrift 
· Driftskonsept: Kafe kl. 08.30-16.00, Restaurant kl. 16.00-24.00 
· Kontaktperson: Torild Sesseng, tlf. 97015357 
· Styrer: Torild Sesseng, f. 19.04.1959 
· Stedfortreder: Katrine Sesseng Amundsen, f. 01.08.1988 
· Utendørs: Ja, inngjerdet område 

 
De ansatte skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til 
internkontrollforskriften. De skal kjenne til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i 
bruk av disse, samt kjenne til rømningsveier og sørge for at disse alltid er fri for hindringer. 
Bruker og ansatte skal også sørge for at maks antall personer i lokalet ikke overstiges 

Bevillingen skal utøves i hht. alkoholpolitiske retningslinjer. Det er en forutsetning at evt. 
pålegg fra politiet blir fulgt.  

Videre er det en forutsetning at det blir innbetalt bevillingsavgift i hht. gjeldende satser.  

 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



  Sør-Varanger kommune 

 Brann og feiervesen 

 

Servicekontoret 

Sør Varanger kommune 

9900 Kirkenes 

Dato 16.11.2016  

 

Søknad om servering og skjenkebevilling 

Viser til søknad om skjenkebevilling fra Amundsens bakeri og konditori A/S. Saknr 16/2243/24. 

Bra brannvesenets side må følgende være ivaretatt: 

De ansatte skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til internkontrollforskriften. De skal 

kjenne til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i bruk av disse, samt kjenne til rømningsveier og 

sørge for at disse alltid er fri for hindringer. 

Bruker og ansatte skal også sørge for at max antall personer i lokalet ikke overstiges. 

 

Ut over dette har ikke brannvesenet noen kommentarer. 

 

 

 

Mvh 

 

Oddleif Wara 

Varabrannsjef 



Fra: Fremstad, Stein Ola <sofremstad@mil.no> 
Sendt: 17. november 2016 07:04 
Til: Postmottak 
Emne: Høring: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Amundsen Bakeri og 

Konditori AS 
 
Deres ref: 16/2243/24 
 
 
 
Garnisonen i Sør-Varanger har ingen merknader. 
 
 
 
 
 
e.f 
 
 
 
 
 
Stein Ola Fremstad 
 
Seniorkonsulent 
 
Controller GSV 



Fra: Aud Rushfeldt 
Sendt: 14. november 2016 13:16 
Til: Postmottak 
Emne: VS: Høringsuttalelse sak 16/2243 Dr. Wsselsgt. 17. Kirkenes 
 
 
 
Fra: Anja Hansen  
Sendt: 14. november 2016 12:58 

Til: Aud Rushfeldt 
Emne: Høringsuttalelse sak 16/2243 Dr. Wsselsgt. 17. Kirkenes 

 

Viser til høringsbrev datert 11.11.2016 vedrørende gbnr. 27/8/21 Dr. Wesselsgt 17, 
Kirkenes. 

Bygningens 1 etasje ble godkjent for bruk til restaurant/kafebygning i 1994. 

 

 
 

Med vennlig hilsen 
Anja Hansen 
Byggesaksbehandler 
Tlf. 78 97 74 85 
 
Plan- og utvikling 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Rustjenesten

Servicekontoret

9900 Kirkenes Dato 26.09.16

Saksnr: 16/2243/8

UTTALELSE: ORDINÆR SKJENKEBEVILLING FOR RIBAGO AS-AMUNDSEN

Rustjenesten skal uttale seg om bevillingssøknader ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv.

Alkohollovens formålsparagraf har som mål å begrense størst mulig utstrekning av

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

I hht kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er:

Alkoholforbruket i samfunnet økede.

En ser sammenheng mellom økt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader.

Ett høyere alkoholforbruk gir desto flere storforbrukere.

Forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol.

Søknaden gjelder for et veletablert selskap som har mange års erfaring med skjenkebevilling.
Selskapet er et populært spisested for barnefamilier, og en viktig forutsetning for å ivareta
skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for overstadig beruselse. Utfra søknaden
og utformingen av konseptet, samt erfaringen med selskapets ivaretakelse av
skjenkebevillingsreglene har rustjenesten ingen innsigelser ved å innvilge søknaden om
skjenkevelling for RIBAGO AS- AMUNDSEN i en ny bevillingsperiode fra 2016-2020

Med hilsen

InilI
VIC

Falle
Ruskonsulent
Rustjenesten, Avd for Psykisk helse og rus.

Sør-Varanger kommune
Rustjenesten
Boks 406
9915 Kirkenes Telefoner: Kontor tlf: 78 97 7501 Fax: 78 97 7685



SØR-VARANGER KOMMUNE
Rustjenesten

Sør-Varanger kommune 2
Rustjenesten
Boks 406
9915 Kirkenes Telefoner: Kontor tlf.: 78 97 7501 Fax: 78 97 7685



 
 
 

 

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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Aikio, Sari 
Enhetsleder: Aud Rushfeldt, tlf. 78 97 76 05 

Dato: 18.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Abrahamsen, Beate 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 043/16 
 

28.11.2016 

 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR RIBAGO 
RITZ AS FOR BEVILLINGSPERIODEN 2016-2020 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR RIBAGO RITZ AS 
FIRMAATTEST 
TEGNINGER 
UTTALELSE FRA POLITIET 
UTTALELSE FRA BRANNVESENET 
UTTALELSE FRA GSV 
UTTALELSE FRA SKATTEAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA ØKONOMIAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 
UTTALELSE FRA RUSTJENESTEN 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Ribago Ritz AS søker om serverings- og skjenkebevilling for bevillingsperiode 2016-2020. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Ribago Ritz AS søker om serverings- og skjenkebevilling for bevillingsperiode 2016-2020. 
Søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet. Skjenkebevillingen gjelder for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3. Det søkes om både innendørs og utendørs skjenkebevilling (Ritz-



teltet i uke 31 under Kirkenesdagene, se vedlagt tegning). 

I følge konseptbeskrivelsen er Ribago Ritz AS en pizzarestaurant, konsertlokale, diskotek og 
fotballpub. Restauranten er åpent hver dag. Det er 18 års aldersgrense i 2. etasje i 
pizzarestaurant alle dager etter kl. 21.00 og 20 års aldersgrense i 3. etasje i pub. Det 
benyttes dørvakter på diskotekdager og ellers ved konserter etter behov. 

Daglig leder ved Ribago Ritz AS og styrer for bevillingen er Torild Sesseng, f. 19.04.1959. 
Sesseng har bestått kunnskapsprøve i alkohollovens § 1-7 c, 3. ledd, og kunnskapsprøve i 
hht. Lov serveringsvirksomhet § 5. 

Stedfortreder er Katrine Sesseng Amundsen, f. 01.08.1988, også hun har bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven, jf. Alkohollovens § 1-7 c, 3. ledd. 

En forutsetning for å få skjenkebevilling er at det også foreligger serveringsbevilling. Ribago 
Ritz AS har serveringsbevilling og de er registrert hos Mattilsynet. 

Kommunestyret har 25.05.2016 vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer for 
bevillingsperioden 01.10.2016 - 30.09.2020. Det er i den forbindelse besluttet at 
skjenkebevillinger som er gitt i løpet av bevillingsperioden 2012-2016 kan forlenges frem til 
30.09.2020 uten ny søknadsbehandling, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

· Det kan ikke være foretatt inndragning eller sendt varsel om inndragning i løpet av 
bevillingsperioden 2012-2016. Det kan heller ikke være tildelt mer enn 8 prikker i 
løpet av perioden. 

· Skjenkestedet må tilfredsstille de kriteriene som er satt for driftskonsept i 
retningslinjenes punkt 3.1 og 4.1. 

Skjenkebevillingen til Ribago AS tilfredsstiller i utgangspunktet overnevnte kriterier for 
fornyelse. Bevillingsvedtaket for inneværende periode kan likevel ikke forlenges til 
30.09.2020. Dette da bevillingsvedtaket gjelder hele Ribago AS (Amundsens konditori/bakeri 
i 1. etasje og Ritz i 2. etasje), mens det er vurdert dit hen at det heretter er nødvendig med to 
separate bevillinger. 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og alkohollovens § 4.2. skal en 
skjenkebevilling knyttes til et bestemt lokale. Med dette menes det at arealet hvor 
skjenkingen skal foregå er klart avgrenset og fremstår som ett skjenkested. Det fremgår av 
merknadene til alkoholloven § 1.4b.3 at det som hovedregel gis en skjenkebevilling til hvert 
skjenkested, selv om stedene har samme eier og ligger i samme bygning. 

Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak for skjenkesteder som har nær driftsmessig 
tilknytning. Ved vurdering av hvorvidt det foreligger nær driftsmessig tilknytning kan det for 
eksempel legges vekt på om skjenkestedet utad fremstår som en enhet, om kundegruppen 
flyter naturlig fra den ene til den andre avdelingen, om skjenkestedene har en felles 
målgruppe og lignende. Kontrollhensynet skal også vektlegges i vurderingen. 

Amundsens konditori og Ritz har ulike driftskonsept og ulik målgruppe. Det er ingen naturlig 
kundeflyt mellom stedene, og utad fremstår Ritz og Amundsen bakeri og konditori som to 
ulike serveringssteder. Av hensyn til forskjellige åpningstider og ulik risikovurdering må 
Amundsens konditori og Ritz kontrolleres på ulike tidspunkter. Det er på bakgrunn av dette 
vurdert at det er nødvendig med egen serverings- og skjenkebevilling for hver av stedene. 



 

Høringsuttalelser og saksutredning: 

Søknaden har iht. alkoholloven og tidligere praksis vært sendt på høring til Finnmark 
politidistrikt, GSV, rustjenesten, skatteetaten, økonomiavdelingen, skatteavdelingen og 
brannvesenet. 

Økonomiavdelingen, skatteavdelingen, rustjenesten, GSV og Finnmark politidistrikt har ingen 
anmerkninger til søknaden. 

Skatteetaten har ikke svart innen høringsfristen. 

Plan- og utviklingsavdelingen har ingen anmerkninger til søknaden, det informeres at 
bygningens 2. og 3. etasje ble godkjent for bruk til restaurant/kafebygning i 1994. 

Brannvesenet bemerker at følgende må være ivaretatt: de ansatte skal ha 
innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til internkontrollforskriften. De skal kjenne 
til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i bruk av disse, samt kjenne til 
rømningsveier og sørge for at disse alltid er fri for hindringer. Bruker og ansatte skal også 
sørge for at maks antall personer i lokalet ikke overstiges. Ved etablering av eventuell 
uteservering, må det tas hensyn til brannvesenets innsatsvei. 

 

Vurdering av driftskonsept 

Ribago Ritz AS sitt hovedkonsept synes å være spiserestaurant, diskotek/nattklubb og 
bar/pub. I henhold til den offisielle foretaksinformasjonen i Brønnøysundregistrene er Ribago 
Ritz AS registrert som «å drive pizzarestaurant, drift av diskotek og annen nærliggende 
virksomhet, samt å investere i andre selskaper». 

I henhold til alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune, vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016, gis det skjenkebevilling til følgende konsepter: Hoteller, moteller, 
pensjonater, spiserestauranter, selskapslokaler, kafeer, nattklubber, puber, barer og 
diskoteker. Det gis også skjenkebevilling til turiststeder med faste utendørs lokaliteter. For at 
ordinær skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles det som krav at servering/skjenking er 
stedets primære formål. 

Ribago Ritz AS søker om skjenkebevilling for alle tre alkoholgrupper. Det gis skjenkebevilling 
for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til konseptet spiserestaurant, diskotek/nattklubb og par/pub. 

 

Tak på bevillinger 

Sør-Varanger kommune har vedtatt et tak på 35 skjenkebevillinger for inneværende 
bevillingsperiode. Per dags dato er det 26 skjenkebevillinger i kommunen, og det kan 
dermed innvilges skjenkebevilling til Ribago Ritz AS innenfor dagens tak. 

 



 

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: 
Ikke særskilt vurdert. 

Infrastruktur: 
Ikke særskilt vurdert. 

Barn og ungdom: 
En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for 
overstadig beruselse. 

Folkehelse: 
Ikke særskilt vurdert. 

Kompetansebygging: 
Ikke særskilt vurdert. 

Økonomi: 
Ikke særskilt vurdert. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling i lokalene har vært på høring hos plan- og 
utviklingsavdelingen, som ikke har innsigelser til søknaden. Det beskrives i søknaden: Det er 
tidligere innvilget tillatelse for at personalet bærer opp og tilrettelegger for rullestolbrukere, da 
en heis ville medføre uforholdsmessige store kostnader. Dette har gjennom flere tiår ikke 
vært noe problem. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Søknad om skjenkebevilling fra Ribago Ritz AS innvilges for bevillingsperioden t.o.m. 
30.09.2020, som følger: 

· Bevillingshaver: Ribago Ritz AS 
· Organisasjonsnummer: 917280037 
· Skjenkested: Ribago Ritz AS 
· Beliggenhet: Dr. Wessels gate 17, 2. og 3. etasje 
· Alkoholgruppe: 1, 2 og 3 
· Driftskonsept: Spiserestaurant, nattklubb, pub/bar 
· Kontaktperson: Torild Sesseng, tlf. 97015357 
· Styrer: Torild Sesseng, f. 19.04.1959 



· Stedfortreder: Katrine Sesseng Amundsen, f. 01.08.1988 
· Utendørs: Ja, Ritz-teltet uke 31 under Kirkenesdagene 

 
De ansatte skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til 
internkontrollforskriften. De skal kjenne til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i 
bruk av disse, samt kjenne til rømningsveier og sørge for at disse alltid er fri for hindringer. 
Bruker og ansatte skal også sørge for at maks antall personer i lokalet ikke overstiges. Ved 
etablering av eventuell uteservering, må det tas hensyn til brannvesenets innsatsvei. 

Bevillingen skal utøves i hht. alkoholpolitiske retningslinjer. Det er en forutsetning at evt. 
pålegg fra politiet blir fulgt.  

Videre er det en forutsetning at det blir innbetalt bevillingsavgift i hht. gjeldende satser.  

 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



  Sør-Varanger kommune 

 Brann og feiervesen 

 

Servicekontoret 

Sør Varanger kommune 

9900 Kirkenes 

Dato 16.11.2016  

 

Søknad om servering og skjenkebevilling 

Viser til søknad om skjenkebevilling fra Ribago Ritz AS . Saknr 16/2398/18. 

Bra brannvesenets side må følgende være ivaretatt: 

De ansatte skal ha innføring/opplæring i sikkerhet ved brann i henhold til internkontrollforskriften. De skal 

kjenne til hvor slokkemidler er plassert og ha opplæring i bruk av disse, samt kjenne til rømningsveier og 

sørge for at disse alltid er fri for hindringer. 

Bruker og ansatte skal også sørge for at max antall personer i lokalet ikke overstiges. 

 

Ved etablering av eventuell uteservering, må det tas hensyn til brannvesenets innsatsvei. 

 

Ut over dette har ikke brannvesenet noen kommentarer. 

 

 

 

Mvh 

 

Oddleif Wara 

Varabrannsjef 



Fra: Fremstad, Stein Ola <sofremstad@mil.no> 
Sendt: 17. november 2016 07:02 
Til: Postmottak 
Emne: Høring: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Ribago Ritz AS 
 
Deres ref: 16/2398/18 
 
 
 
 
 
Garnisonen i Sør-Varanger har ingen merknader. 
 
 
 
 
 
e.f 
 
 
 
 
 
Stein Ola Fremstad 
 
Seniorkonsulent 
 
Controller GSV 



Fra: Aud Rushfeldt 
Sendt: 14. november 2016 13:16 
Til: Postmottak 
Emne: VS: Høringsuttalelse sak 16/2398 Dr. Wsselsgt. 17. Kirkenes 
 
 
 
Fra: Anja Hansen  
Sendt: 14. november 2016 12:57 

Til: Aud Rushfeldt 
Emne: Høringsuttalelse sak 16/2398 Dr. Wsselsgt. 17. Kirkenes 

 

Viser til høringsbrev datert 11.11.2016 vedrørende gbnr. 27/8/21 Dr. Wesselsgt 17, 
Kirkenes. 

Bygningens 2. og 3. etasje ble godkjent for bruk til restaurant/kafebygning i 1994.  

 
 

Med vennlig hilsen 
Anja Hansen 
Byggesaksbehandler 
Tlf. 78 97 74 85 
 
Plan- og utvikling 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
 



.  

     SØR-VARANGER KOMMUNE 
     Rustjenesten 

 

Sør-Varanger kommune 

Rustjenesten 

Boks 406 

9915 Kirkenes Telefoner: Kontor  tlf.: 78 97 7501 Fax: 78 97 7685 

       

 

 

1 

 

 

Servicekontoret 

9900 Kirkenes                                                                                                 Dato 29.09-16 

 

 

 

Saksnr: 16/2398/3 

 

UTTALELSE: FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING RIBAGO AS – RITZ. 

 

Sosialtjenesten skal uttale seg om bevillingssøknader ut fra et sosialt og helsemessig 

perspektiv. 

Alkohollovens formålsparagraf har som mål å begrense størst mulig utstrekning av 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

 

I hht kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er:  

 Alkoholforbruket i samfunnet økede. 

 En ser sammenheng mellom økt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader.  

 Ett høyere alkoholforbruk gir desto flere storforbrukere.     

 Forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol. 

 

 

Søknaden gjelder fornyelse av skjenkebevilling innendørs og utendørs på Ritz 

En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for 

overstadig beruselse.  

Flere skjenkebevillinger øker tilgjengeligheten til alkohol, som igjen øker forbruk og aksept 

for alkohol. Ved ett økende forbruk vil de helsemessige skader og de samfunnsmessige 

utfordringer som dette medfører øke. 

Utfra søknaden har rustjenesten ingen innsigelser ved å innvilge søknaden om 

skjenkebevillingen. 



.  

     SØR-VARANGER KOMMUNE 
     Rustjenesten 

 

Sør-Varanger kommune 

Rustjenesten 

Boks 406 

9915 Kirkenes Telefoner: Kontor  tlf.: 78 97 7501 Fax: 78 97 7685 
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Mvh  

Grete Høvik Ulvang 

Ruskonsulent 

Rustjenesten, Avd for Psykisk helse og rus. 

 

 

 

 



 
 
 

 

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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Aud Rushfeldt 
Enhetsleder: Aud Rushfeldt, tlf. 78 97 76 05 

Dato: 18.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Brekken, Anita 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 044/16 
 

28.11.2016 

 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR EMMAS 
SPISERI OG NATUROPPLEVELSER VED VILLMARKSKOKKEN JAN 
VIDAR PEDERSEN FOR BEVILLINGSPERIODE 2016-2020 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM SERVERINGS OG - SKJENKEBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN 
2016 - 2020 
TEGNING 
HØRING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2016-2020 FOR 
VILLMARKSKOKKEN JAN VIDAR PEDERSEN 
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Svar høring 16/3024/2 
Skjenkebevilling Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen, Emmas spiseri og naturopplevelser. 
2016.docx 
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Kort sammendrag: 
Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen søker om serverings- og skjenkebevilling for 
bevillingsperioden 2016-2020. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen søker om serverings- og skjenkebevilling for Emmas 
spiseri og Naturopplevelse for bevillingsperioden 2016-2020. Skjenkebevillingen gjelder for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3. Det søkes om båder innendørs og utendørs servering.  

I følge konseptbeskrivelse er det en spiserestaurant med allminnelig matservering og ved 
diverse arrangement. Restauranten er åpen hver dag og åpningstider for matservering er 
mandag – fredag kl 12.00 – 18.00/(fredag)24.00, lørdag kl 10.00 – 24.00 og søndag kl 12.00 
– 18.00. Det er ønskelig med alkoholservering mandag – fredag kl 11.00 – 
24.00/(fredag)02.00, lørdag kl 10.00 – 02.00 og søndag kl 12.00 – 18.00. Uteservering er på 
baksiden av restauranten i flg tegninger av bygget.  

Daglig leder er Jan Vidar Pedersen, fnr. 25.08.1982. Han har bestått kunnskapsprøven i hht. 
Lov om serveringsvirksomhet § 5 den 03.08.2016 og kunnskapsprøven i alkoholloven § 1-7c 
den 17.08.2016 den 03.08.2016. Stedfortreder er Kjell Arne Tolk, fnr. 25.06.1987. Han har 
bestått kunnskapsprøven i alkoholloven § 1-7c den 05.10.2016.  

Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen har ikke spesifisert tidsrom for skjenking av brennevin 
og en går ut i fra at han mener skjenke gruppe 1,2 og 3 innenfor tidsrommet han har skrevet i 
søknaden. 

Kommunestyret har den 25.05.2016 vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer for 
bevillingsperioden 01.10.2016 – 30.09.2020. Det er i den forbindelse besluttet følgende 
skjenketider:  

 

I henhold til alkoholloven § 4-4 er skjenketiden for øl og vin fra kl. 08.00 – 01.00 og for 
brennevin fra kl. 13.00 – 24.00. Kommunestyret har ved vedtak 25.05.2016 utvidet 
skjenetiden i kommunen som følger:  

Skjenketider for øl og vin settes søndag – torsdag fra kl. 10:00 – 01:00 påfølgende dag og 
fredag og lørdag fra kl. 10:00 – 02:00 påfølgende dag. 

 

Skjenketiden for brennevin settes søndag – torsdag fra kl. 13:00 – 01:00 påfølgende dag 
og fredag og lørdag fra kl. 13:00 – 02:00 påfølgende dag. 

 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer kan det ved spesielle arrangementer 
vurderes å gi utvidelse av skjenketiden. Slik utvidelse har ikke vært praktisert gitt i 
kommunen de senere årene. I løpet av av forrige bevillingsperiode har det vært søkt om 
utvidelse av skjenketiden for enkeltanledning i forbindelse med Grenseløsfestivalen 2013. 



Saken ble fremmet til politisk behandling og ble avslått.  

 

Sør-Varanger kommune praktiserer allerede en utvidet skjenketid utover alkohollovens 
bestemmelser. Skjenetiden for brennevin er i bevillingsperioden satt fra kl. 13.00 – 01.00. og 
i helgen (fredag og lørdag) fra kl. 13.00 – 02.00.  

Sør-Varanger kommune ønsker heller ikke å forskjellsbehanling av bevillingshavere i mellom 
(konkurransemessige hensyn). 

En forutsetning for å få skjenkebevilling er at det også foreligger serveringsbevilling. 
Villmarkskokken har i søknaden skrevet at det er registrert i Mattilsynet i 2012. (se imidlertid 
kopi av brev fra Mattilsynet). 

Søknaden har iht. alkoholloven og tidligere praksis vært sendt på høring til Finnmark 
politidistrikt, GSV, rustjenesten, skatteetaten, økonomiavdelingen, skatteavdelingen og  
brannsjefen.  

Skatteinnkreveren, økonomiavdelingen, politiet og Skatt Nord har ingen anmerkinger til 
søknaden. 

Brannvesentet bemerker at følegende må være ivaretatt: de ansatte/vakter skal ha 
opplæring i sikkerhet ved brann, samt vite hvor rømningsveier er, og slokkemidler er 
plassert. De skal kunne evakuere lokalet på en rask og sikker måte, samt kunne bruke 
slokkemidlene. Rømningsveier skal alltid holdes fri for hindringer. Bruker skal forsikre seg om 
at antall personer som oppholder seg i lokalet ikke overstiger max antall. 

Rustjenesten bemerker følgende: I forbindelse med Villmarkskokken Jan Vidar Pedersens 
søknad om servering og skjenkebevilling innenfor inneværende bevillingsperiode tom 
30.09.2020, ser vi at det kan være en utfordring i fht å ivareta de sosiale perspektivet. Dette 
på grunn av nærheten til Coop Svanvik, slik at mulighetene for at barn kan møte berusede 
personer er meget sansynlig. En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å 
skjerme barn og unge for disse opplevelsene. I forbindelse med at det er nær inngang til 
skjenestedet fra Coop Svanvik er det særdeles viktig med tydelige vakter for å påse at 
aldersgrense blir overholdt, samt å forhindre at folk blir overstadig beruset. Dette også i hht 
det forebyggende perspektivet i fht ung debut alder for alkohol. Med dette som bakgrunn har 
ikke rustjenesten noen innsigelser på søknaden fra Emmas Spiseri og naturopplevelser om 
servering- og skjenkebevilling. 

Tak på bevillinger 

Sør-Varanger kommune har vedtatt et tak på 35 skjenkebevillinger for inneværende 
bevillingsperiode. Per dags dato er det 26 skjenkebevillinger i kommunen, og det kan 
dermed innvilges skjenkebevilling til Emmas Spiseri og Naturopplevelse innenfor dagens tak. 

 

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: Ikke vurdert 
Infrastruktur: Ikke vurdert 
Barn og ungdom: Se uttalelse fra Rustjenesten 
Folkehelse: Ikke vurdert 
Kompetansebygging: Ikke vurdert 
Økonomi: Ikke vurdert 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Ikke vurdert 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
Søknad om skjenkebevilling fra Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen ved Emmas Spiseri og 
Naturopplevelser innvilges for bevillingsperioden t.o.m. 30.09.2020 under forutsettning av 
registrering hos Mattilsynet, som følger: 

· Bevillingshaver:                    Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen 
· Organisasjonsnummer:          812516132 
· Skjenkested:                              Emmas Spiseri og Naturopplevelse 
· Beliggenhet:                              Svanvik 
· Alkoholgruppe:                    1, 2 og 3 

Skjenketid:          Gruppe 1 og 2 søndag–torsdag fra kl 10:00–
01:00. Fredag og lørdag fra kl. 10:00 – 02:00 

          Gruppe 3 søndag–torsdag fra kl. 13:00–01:00        Fredag 
og lørdag fra kl. 13:00–02:00 

· Driftskonsept:                     Restaurant 
· Kontaktperson:                    Jan Vidar Pedersen 
· Styrer:                                        Jan Vidar Pedersen, fnr. 25.08.1982 
· Stedfortreder:                              Kjell Arne Tolk, fnr. 25.06.1987 
· Utendørs:                              Ja, inngjerdet område på baksiden av bygget. 

 
Bevillingen skal utøves i hht. alkoholpolitiske retningslinjer. Det er en forutsetning at evt. 
pålegg fra politiet og brannvesenet blir fulgt.  

Videre er det en forutsetning at det blir innbetalt bevillingsavgift i hht. gjeldende satser. 
Faktura for minimumsgebyr kr 4800,00 vil bli tilsendt.  

 

 
 
 



 
Nina Bordi Øvergaard 

 rådmann 
 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Fra: Fremstad, Stein Ola <sofremstad@mil.no> 
Sendt: 1. november 2016 07:20 
Til: Postmottak 
Emne: Høring - Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Villmarkskokken Jan 

Vidar Pedersen 
 
Deres ref 16/3024/2 
 
 
 
 
 
Garnisonen i Sør-Varanger har ingen merknader. 
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Stein Ola Fremstad 
 
Seniorkonsulent 
 
Controller GSV 



  Sør-Varanger kommune 

 Brann og feiervesen 

 

Servicekontoret 

Sør Varanger kommune 

9900 Kirkenes 

Dato 31.10.2016  

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling 

Viser til søknad om serverings og skjenkebevilling fra Villmarkskokken Jan Vidar Pedersen saknr 16/3024/2. 

Følgende må fra brannvesenets side være ivaretatt: 

- De ansatte/vakter skal ha opplæring i sikkerhet ved brann, samt vite hvor rømningsveier er, og 

slokkemidler er plassert. De skal kunne evakuere lokalet på en rask og sikker måte, samt kunne 

bruke slokkemidlene. 

- Rømningsveier skal alltid holdes fri for hindringer. 

- Bruker skal forsikre seg om at antall personer som oppholder seg i lokalet ikke overstiger max 

antall. 

Ut over dette har ikke brannvesenet noen kommentarer. 

 

 

Mvh 

 

Oddleif Wara 

Varabrannsjef 



                SØR-VARANGER KOMMUNE     
SERVICEKONTORET 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vår ref.:  
Saksnr.: 16/3024/12 

Dato: 
09.11.2016  

 

Saksbehandler: 
Aud Rushfeldt 

Telefonnr.:  
 78 97 76 05 

Epostadresse saksbehandler: 
auru@sor-varanger.kommune.no 

 
 
NOTAT:  
KUNNSKAPSPRØVE I ALKOHOLLOVEN - SKJENKEBEVILLING 
 
Bestått kunnskapsprøven 05.10.2016. 
 
 
 
 
Aud Rushfeldt 
Konstituert fagleder Servicekontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





Servicekontoret 

9900 Kirkenes                                                                                                    15.11.2016 

 

Saksnr:16/3024/2 

 

 

UTTALELSE: SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 

VILLMARKSKOKKEN JAN VIDAR PEDERSEN. 

Rustjenesten skal uttale seg om bevillingssaker ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. 

Alkohollovens formålsparagraf har som mål å begrense størst mulig utstrekning av 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

 

 

I hht kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er: 

 Alkoholbruken i samfunnet økende 

 En ser sammenheng mellom økt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. 

 Ett høyere alkoholforbruk gir desto flere storforbrukere. 

 Forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol. 

 

Søknaden gjelder servering og skjenkebevilling innendørs og utendørs, samt oppstart av ny 

virksomhet, Emmas spiseri og naturopplevelser Svanvik.  

I forbindelse med Villmarkskokken Jan Vidar Pedersens søknad om servering og 

skjenkebevilling innenfor inneværende bevillingsperiode t.o.m 30.09.2020, ser vi at det kan 

være en utfordring i fht å ivareta det sosiale perspektivet. Dette på grunn av nærheten til Coop 

Svanvik, slik at mulighetene for at barn kan møte berusede personer er meget sannsynlig.  

En viktig forutsetning for å ivareta skjenkebevillingsreglene er å skjerme barn og unge for 

disse opplevelsene.  

I forbindelse med at det er nær inngang til skjenkestedet fra Coop Svanvik er det særdeles 

viktig med tydelige vakter for å påse at aldersgrense blir overholdt, samt å forhindre at folk 

blir overstadig beruset.  



Dette også i hht det forebyggende perspektivet i fht ung debut alder for alkohol. Med dette 

som bakgrunn har ikke rustjenesten noen innsigelser på søknaden fra Emmas spiseri og 

naturopplevelser om servering og skjenkebevilling. 

 

 

 

 

Mvh  

Grete Høvik Ulvang 

Ruskonsulent.  



Mattilsynet
Region Nord

Saksbehandler: Anna Ingeborg Bye
Tlf: 22 40 00 00 / 22777866
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse: 
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

PLIKT TIL REGISTRERING AV VIRKSOMHET 

Mattilsynet har registrert at det annonseres på Facebook at du i høst har åpnet et spisested kalt 
Emmas Spiseri og Naturopplevelser på Svanvik. Spisestedet er ennå ikke registrert hos Mattilsynet 
etter at Mattilsynet tok kontakt med deg per telefon.

Plikt til registrering

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at når du driver med salg/servering av næringsmidler skal
virksomheten registreres hos Mattilsynet, jf. 852/2004 artikkel 6 nr. 2 (i næringsmiddelforskriften). 
Dette gjelder alle som driver med servering, catering, produksjon og salg av mat. Det er ingen 
avgrensing av hvem du kan selge til eller hvor du kan selge. Registreringen er gratis og gjøres via 
Mattilsynets skjematjenester på www.mattilsynet.no 

I tillegg til å registrere virksomheten må du forholde deg til hygieneregelverket som står i
næringsmiddelhygieneforskrifta https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623

Spisesteder må også forholde seg til smilefjesforskriften 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-09-25-1141 

Vi forventer at du registrerer din virksomhet til Mattilsynet så snart som mulig og oppdaterer 
informasjonen om hvilken form for næringsmiddelvirksomhet du driver med.

Ta kontakt for nærmere veiledning ved behov.

Med hilsen

Robert Pedersen
seksjonssjef

Anna Ingeborg Bye
førsteinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Deres ref:  
Vår ref: 2016/235959
Dato: 07.11.2016

VILLMARKSKOKKEN JAN VIDAR PEDERSEN
Skogfoss
9925 SVANVIK

v/ Jan Vidar Pedersen
Org.nr: 985399077

mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-09-25-1141
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Fra: Anna Ingeborg Bye <Anna.Ingeborg.Bye@mattilsynet.no> 
Sendt: 7. november 2016 14:25 
Til: Postmottak 
Emne: kopi til Sør-Varanger kommune - PLIKT TIL REGISTRERING AV 

VIRKSOMHET  
Vedlegg: PLIKT TIL REGISTRERING AV VIRKSOMHET.PDF 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 

Til orientering 

 
Med vennlig hilsen  
 
Anna Ingeborg Bye 
førsteinspektør 
Mattilsynet,  Seksjon fisk og mat Finnmark 
 
Telefon: 22 77 78 66/997 43 700 
Faks: 23 21 68 01, merk med navn saksbehandler 
 
Besøksadresse: Parkveien 3, 9900 Kirkenes 
 
Felles postadresse: Mattilsynet, Seksjon fisk og mat Finnmark, felles postmottak, pb 383, 2381 
Brumunddal postmottak@mattilsynet.no <mailto:postmottak@mattilsynet.no> 
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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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Mæland, Magnus 
Enhetsleder: Gunnhild Jørginsdóttir Brimheim, tlf. 
789 717 90 

Dato: 17.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Asmyhr, Sandra K. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 045/16 
 

28.11.2016 

 
TILDELING AV KULTURMIDLER 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM STØTTE TIL KAFE KOM INN 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016791 MELDING OM VEDTAK I UTVALG FOR LEVEKÅR 15.08.2016 - SØKNAD 
OM OMDISPONERING AV TILDELTE KULTURMIDLER 

2016014946 SØKNAD OM OMDISPONERING AV MIDLER 
2016010476 ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL BUGØYNES FESTIVAL (BF) 2016.... 
2016010404 SVARBREV KULTURARRANGEMENT 
2016010100 MELDING OM VEDTAK I UTVALG FOR LEVEKÅR 11.05.16 - 

KULTURMIDLER 2016 - TILSKUDD TIL KULTURARRANGEMENT 
2016001384 SØKNAD OM MIDLER TIL KULTURARRANGEMENT PÅ GALLERIET I 

BUGØYNES 
2016000478 SØKNAD OM MIDLER TIL KULTURARRANGEMENT PÅ GALLERIET I 

BUGØYNES 
2016003761 SØKNAD OM KULTURMIDLER TIL KULTURAKTIVITET 
2015027742 ANG. SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD TIL BUGØYNESFESTIVAL 2016 
2016005664 SØKNAD OM KULTURMIDLER TIL KULTURARRANGEMENT 
2016005541 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 
2016005429 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 2016 
2016005398 SØKNAD OM KULTURARRANGEMENT FOR BARN OG UNGE 
2016005106 Søknad kulturmidler 2016 
2016005007 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARRANGEMENT 
 
 



 
Kort sammendrag: 
 

På bakgrunn av diskusjon i utvalg for levekår fremmer rådmannen en åpen sak om tildeling 
av kulturmidler. 

Grunnet innkjøpsstopp anbefales det at pengene ikke brukes. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
 

Utvalg for levekår har til fri disposisjon 100.000,- av tildelt 1 million. Det er ikke lagt noen 
særskilte kriterier for tildelingen av midlene. På den bakgrunn kan ikke rådmannen fremme 
noen forslag til innstilling. 

Med bakgrunn i vedtatt innkjøpsstopp forslår rådmannen at midlene ikke benyttes for 2016. 
Eventuelt dersom midlene skal benyttes må dette avklares med ordfører som har fullmakt til 
å gjøre unntak av kjøpestoppen.  

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: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
 Åpen innstilling                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 





 
 
 

 

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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sørensen, Harald 
Enhetsleder: Sørensen, Harald, tlf. 91814958 

Dato: 16.11.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Mikkola, Anders 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for levekår 046/16 
 

28.11.2016 

Kommunestyret  
 

 

 
HANDLINGSPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016023681 GJENTATT SØKNAD SPILLEMIDLER 
2016023625 UTTALELSE FORHÅNDSGODKJENNING AV KIRKENES STADION TRINN 

3 
2016023549 SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING - 

TENNISBANE PÅ HESSENG 
2016023474 UTTALELSE FORHÅNDSGODKJENNING TENNISBANE HESSENG IL 
2016017981 GJENTATT SØKNAD SPILLEMIDLER 
 
 
 
Kort sammendrag:  

Handlingsplanen inneholder 7 prioriterte ordinære anlegg og 5 nærmiljøanlegg. Alle 
disse er reelle søkere av spillemidler for 2017. Handlingsplanens prioriteringsliste er 
en anbefaling fra kommunen på prioritering. Fylkeskommunen kan imidlertid på fritt 
grunnlag gjøre sine prioriteringer utfra den totale søkermassen i Finnmark fylke. 
 

 
 
Faktiske opplysninger: 



I hht Kulturdepartementes bestemmelser om Spillemidler til anlegg for fysiske anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet, skal det utarbeides to separate prioriteringslister – en for ordinære 
anlegg (både rehabilitering og nyetableringer) og en for nærmiljøanlegg. 

Disse to typer anlegg konkurrerer ikke om den samme potten. Det er også slik at kommunale 
garantier eller tilskudd til enkeltprosjekter som søker Spillemidler, må forankres i egne vedtak 
i kommunestyret samt at kommunale anlegg må være forankret i kommunens 
investeringsbudsjett. Dette betyr at handlingsplanen ikke er juridisk bindende hva gjelder 
økonomi. 

Handlingsplanens prioriteringsliste er en anbefaling fra kommunen på prioritering. 
Fylkeskommunen kan imidlertid på fritt grunnlag gjøre sine prioriteringer utfra den totale 
søkermassen i Finnmark fylke.  

Mål og delmål 

I eksisterende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2006-2017 prioriterer fysisk 
aktivitet og små og utradisjonelle anlegg fremfor ordinære anlegg. 

 

Kommunedelplanen definerer følgende overordnede mål: 

Stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet og flere aktive gjennom et variert anleggs- og 
aktivitetstilbud tilrettelagt for alle. 

Kommundelplanen definerer følgende delmål 

Delmål for anlegg i prioritert rekkefølge 

1. Etablere nærmiljøanlegg og uteareal ved skoler/barnehager og i distriktene 

2. Utvikle og sikre friluftsområder, turstier og løyper i kommunen slik at flest mulig skal få 
anledning til drive fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov 

3. Økte ressurser til drift og jevnlig vedlikehold av eksisterende anlegg 

4. Ved utbygging av nye anlegg skal man prioritere anlegg som gir Sør-Varanger kommune 
et mer variert idrettstilbud 

Folkehelse er et viktig satsningsområde i kommuneplan for 2014-2026 vedtatt av 
kommunestyret 29.09.14. I visjonen heter det at «2026 preges Sør-Varanger av levende 
lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere og velfungerende og målrettede 
tjenester» Ett av delmålene sier at vi skal ha en helsefremmende infrastruktursatsning og 
arealforvaltning og legge til rette for god framkommelighet og tilgjengelighet ved 
idrettsanlegg og særlige attraktive turområder. 

Følgende anlegg fikk tildelt spillemidler i 2016: 

Ordinære anlegg: 

Flerbrukshall, Kirkenes skole                                         2 000 000,-  



Varmestue/klubbhus, Kirkenes- og Omegn Skiklubb             564 000,- 

 

 

Nærmiljøanlegg 

Klatrenett/Skøytebane – Kirkenes skole                              237 000,- 

 

Følgende anlegg fikk IKKE spillemidler i 2016: 

Ordinære anlegg: 

- Kirkenes Ryttersportsklubb – sosialrom Ridehall på Svanvik, søknad fornyes ikke.   
Prosjektet settes på uprioritert liste for 2017. 

-Bjørnevatn Idrettslag, Flomlys Bjørneparken kunstgressbane, søknad fornyes. 

-Pasvik Hauk, O-kart Pinemyra, søknad fornyes. 

-Sør-Varanger kommune, Lysløype Kirkenes-Bjørnevatn, søknad fornyes. 

-Kirkenes IF, O-kart, Toppenfjellet, søknad fornyes 

 

Nærmiljøanlegg: 

Det ble bare søkt om spillemidler til ett prosjekt, Klatrenett/Skøytebane Kirkenes skole. Som 
tidligere nevnt fikk dette prosjektet spillemidler. 

 

Kommentar ikke-prioriterte anlegg: 

Nærmiljøanlegg: 

Aktivitetspark Skytterhusfjellet – Kirkenes og Omegn skiklubb. De ønsker å videreutvikle 
skileikanlegget med hoppbakke, kuleløype og ballbinge. Prosjektet har fått idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjennelse med forbehold 19.11.2014. Det har ikke vært bevegelse i dette 
prosjektet siden i fjor. Imidlertid er det laget en Tuftepark i området. Sør-Varanger kommune 
står som eier av Tufteparken.  

Ordinære anlegg: 

- Ishall på Hesseng – prosjektet er lagt til aksjeselskapet Barents Ishall A/S. De jobber med å 
få den endelige finansieringen på plass. Tomtespørsmålet er avklart, og det har vært 
progresjon i prosjektet. Prosjektet har fått ny forhåndsgodkjenning 19.11. 2015. Det mangler 



fortsatt midler til realisering av prosjektet. Det ligger ikke an til søknad om spillemidler for 
2017.  

Registrerte innspill over tid: 

Bugøynes Helselag v/ svømmehallgruppa arbeider med planer om bygging av et badeanlegg 
på Bugøynes. Det er søkt kommunen om tomt samt avtale om bruk av vann/avløp. Viser 
videre til kommunestyrets vedtak i møte den 11.12.13 ang avklaring av kommunens videre 
engasjement i saken. Pr dags dato har kommunen ut fra Spillemiddelbestemmelsene gitt 
veiledning i forhold til å kunne få et spillemiddelprosjekt i fremtiden. 

Forum for natur og friluftsliv påpeker viktigheten av å få til en større oppgradering av stier og 
løyper på Kirkenes-halvøya. Dette er lavterskeltilbud i et folkehelseperspektiv. Ingen 
konkrete prosjekter foreligger.  

Sør-Varanger Rideforening har signalisert at de arbeider med trinn 2 – gjestestaller – i 
samband med Ridehallen i Sandnesdalen. 

I Bjørnevatn er det fremkommet ideer i tilknytning til nærmiljøtiltak i området Andedammen. 
Det er ikke konkretisert som et utbyggingsprosjekt.  

Nye ideer/innspill 

Sør-Varanger kommune ved Folkehelsekoordinatoren (Plan- og utviklingsavdelingen) ønsker 
i samarbeid med frivillige lag og foreninger å etablere en rullskiløype på Kirkeneshalvøya. 
Prosjektet er ikke konkretisert og forankret hos en utbygger. 

Kunstgressbane utendørs Hesseng (Hesseng Grusbane). Hesseng IL ønsker å få lagt 
kunstgress på grusbanen på Hesseng som store deler av året ligger brakk. En oppgradering 
av anlegget vil komme Hesseng Flerbrukssenter, SFO og Kirkenes videregående skole til 
gode. De ser for seg et samarbeid med kommunen som eier tomta og Barentshallene KF 
som kan drifte anlegget. 

Barentshallene foreslår ny storhall i Sør-Varanger, blant annet etter innspill fra 
fylkeskommunen og lag og foreninger. Det er behov for en ny flerbrukshall. Argumenter: For 
lite treningstider og funksjonalitet. Kommunen mangler blant annet kampsportarena, turnhall 
og klatrehall. 

Et annet innspill fra Barentshallene KF er at kunstgresset i Barentshallen er moden for skifte. 

  

 

SPILLEMIDDELSØKNADER 2017: 

Nye søknader: 

Kirkenes- og Omegn skiklubb (KOS) har 26.02.16 fått forhåndsgodkjent 
snøproduksjonsanlegg i skileikområdet. Anlegget er i ferd med å bli ferdigstilt, og KOS vil 
søke om spillemidler for 2017.  



Sandnes Idrettslag har 3. november 2016 fått forhåndsgodkjenning på nytt klubbhus og vil 
søke spillemidler for 2017. 

Hesseng IL har søkt om forhåndsgodkjenning av tennisbane på Hesseng. Med forbehold om 
forhåndsgodkjenning vil idrettslaget søke spillemidler for 2017 

Kirkenes IF ønsker å lage et nærmiljø O-kart for Hessengområdet. Denne type anlegg krever 
ikke forhåndsgodkjenning. Kirkenes IF vil søke om spillemidler for 2017 for dette prosjektet. 

Barentshallene KF har hatt progresjon i planene for trinn 3 Kirkenes stadion. Det dreier seg 
om 4 tiltak rundt Kirkenes stadion: Friidrettsdekke, Basketområde, Aktivitetsområde og 
Kunstgressbane. Søknad for 2017 vil utarbeides med forbehold om forhåndsgodkjenning og 
positiv behandling i kommunens investeringsbudsjett for 2017.  

 

Gjentatte søknader – ordinære anlegg: 

-Sør-Varanger kommune, Prosjekt Lysløypa Kirkenes – Bjørnevatn – rehabilitering 

-Flomlysanlegg Bjørnevatn Idrettslag 

-Rehabilitering av orienteringskartet «Pinemyra» - Pasvik Hauk 

-O-kart, Toppenfjellet – Kirkenes IF 

 

Nærmiljøanlegg: 

Ingen 

 

Søknadsfristen for spillemiddelsøknader er 15.11.16 og kommunen har frist til den 15.01.17 
til å få søknadene oversendt Fylkeskommunen inkludert en vedtatt prioritering. 

Rådmannens innstilling vil bli oversendt Fylkeskommunen innen den 15.01 2017 

Rådmannen foreslår også dette året at prioritert liste KUN inneholder reelle søknader, og at 
på uprioritert liste er både konkrete prosjekter hvor det kanskje bare er finansieringen som 
gjenstår samt ide-saker.  

Saken er sendt til Idrettsrådet for uttalelse. Uttalelsen vil bli fremlagt for Utvalget. 

 

Handlingsplan 2017 Prioritert liste 

  



Ordinære anlegg 

N
r 

Anleggsnavn Sted Søker Idrettslig 
forhåndsgodk
j. 

Kommenta
r 

1 Lysløype Kirkenes –
Bjørnevatn –
renovering lys 

Kirkenes-
Bjørnevatn 

Barentshallen
e KF 

JA Fornyet 
søknad 

2 Flomlys 
Bjørneparken 

Bjørnevatn Bjørnevatn 
Idrettslag 

Ja Fornyet 
søknad 

3 O-kart Pinemyra Pinemyra IL Pasvik 
Hauk 

Ja Fornyet 
søknad 

4 O-kart Toppenfjellet Toppenfjellet Kirkenes IF Ja Fornyet 
søknad 

5 Snøproduksjonsanleg
g 

Skytterhusfjell
et 

Kirkenes-og 
Omegn 
skiklubb 

Ja Ny søknad 

6 Klubbhus Sandnes Sandnes IL Ja Ny søknad 

7 Tennisbane Hesseng Hesseng IL   Nei Ny søknad 

      

      

 

Nærmiljøanlegg 

1 Nærmiljø O-kart Hesseng Kirkenes IF Trenger 
ikke 

Ny søknad 

2 Trinn 3 Kirkenes 
Stadion- Tiltak 1: 
Kunstgressbane 5’r 
(18x33m) 

Kirkenes 
stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

3 Trinn 3 Kirkenes 
stadion – Tiltak 2: 
Basketområdet 

Kirkenes 
Stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

4 Trinn 3 – Kirkenes 
stadion. Tiltak 3: 

Kirkenes Barentshallene Nei Ny søknad 



Aktivitetsområder stadion KF 

5 Trinn 3 Kirkenes 
Stadion- Tiltak 4: 
Friidrettsdekke m 
lengdegrop 

Kirkenes 
stadion 

Barentshallene 
KF 

Ne Ny søknad 

 
 

Handlingsplan 2017 Uprioritert liste 

Ordinære anlegg 

1 Ishall Hesseng Kirkenes Puckers Ja Første prioritet 
på 
anleggsplanen 
til Finnmark 
Idrettskrets 

2 Skianlegg Sandnes Sandnes IL Ja Framtidsprosjek
t i samband 
med 
videreutvikling 
av skianlegget 

3 Snøproduksjonsanl
. 

Sandnes Sandnes IL Ja Alpinanlegget 

4 O-kart 
”Gresselvkartet” 

Sandnes Sandnes IL Ja   

5 Gjestestaller v/ 
ridehallen 

Sandnesdale
n 

Sør-Varanger 
Rideforening 

Ne
i 

Ide 

6 Svømmehall Bugøynes Bugøynes Helselag Ne
i 

Ideprosjekt  

7 Sosialrom Ridehall. Svanvik Sør-Varanger 
Ryttersportsklubb 

Ja Søkte 
spillemidler i 
2016 

8 Kunstgressbane Hesseng HessengIL/Barentshallen
e 

Ne
i 

Nei 

9 Ny storhall Hesseng Barentshallene Ne
i 

Nei 

 
10 Nytt kunstgress Hesseng Barentshallene Ne Nei 



Barentshallen i 

 

Nærmiljøtiltak 

1 Aktivitetspark 
Skytterhusfjellet 

Skytterhusfjellet KOS Ja  

2 Ballbinge mv Bjørnevatn ? Nei Noen ideer om 
utvikling av 
Andedammen 

3 Rulleskiløype Kirkeneshalvøya Sør-
Varanger 
kommune 

Nei Nytt prosjekt 

      

 

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: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
  

Handlingsplan 2017 Prioritert liste 

  

Ordinære anlegg 

N
r 

Anleggsnavn Sted Søker Idrettslig 
forhåndsgodk
j. 

Kommenta
r 

1 Lysløype Kirkenes –
Bjørnevatn –
renovering lys 

Kirkenes-
Bjørnevatn 

Barentshallen
e KF 

JA Fornyet 
søknad 

2 Flomlys 
Bjørneparken 

Bjørnevatn Bjørnevatn 
Idrettslag 

Ja Fornyet 
søknad 

3 O-kart Pinemyra Pinemyra IL Pasvik 
Hauk 

Ja Fornyet 
søknad 

4 O-kart Toppenfjellet Toppenfjellet Kirkenes IF Ja Fornyet 
søknad 

5 Snøproduksjonsanleg
g 

Skytterhusfjell
et 

Kirkenes-og 
Omegn 
skiklubb 

Ja Ny søknad 

6 Klubbhus Sandnes Sandnes IL Ja Ny søknad 

7 Tennisbane Hesseng Hesseng IL   Nei Ny søknad 

      

      

 



Nærmiljøanlegg 

1 Nærmiljø O-kart Hesseng Kirknes IF Trenger 
ikke 

Ny søknad 

2 Trinn 3 Kirkenes 
Stadion- Tiltak 1: 
Kunstgressbane 5’r 
(18x33m) 

Kirkenes 
stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

3 Trinn 3 Kirkenes 
stadion – Tiltak 2: 
Basketområdet 

Kirkenes 
Stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

4 Trinn 3 – Kirkenes 
stadion. Tiltak 3: 
Aktivitetsområder 

Kirkenes 
stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

5 Trinn 3 Kirkenes 
stadion. Tiltak 4: 
Friidrettsdekke m 
lengdegrop 

Kirkenes 
stadion 

Barentshallene 
KF 

Nei Ny søknad 

 

 

 

Handlingsplan 2017 Uprioritert liste 

Ordinære anlegg 

1 Ishall Hesseng Kirkenes Puckers Ja Første prioritet 
på 
anleggsplanen 
til Finnmark 
Idrettskrets 

2 Skianlegg Sandnes Sandnes IL Ja Framtidsprosjek
t i samband 
med 
videreutvikling 
av skianlegget 

3 Snøproduksjonsanl
. 

Sandnes Sandnes IL Ja Alpinanlegget 

4 O-kart Sandnes Sandnes IL Ja   



”Gresselvkartet” 

5 Gjestestaller v/ 
ridehallen 

Sandnesdale
n 

Sør-Varanger 
Rideforening 

Ne
i 

Ide 

6 Svømmehall Bugøynes Bugøynes Helselag Ne
i 

Ideprosjekt  

7 Sosialrom Ridehall. Svanvik Sør-Varanger 
Ryttersportsklubb 

Ja Søkte 
spillemidler i 
2016 

8 Kunstgressbane Hesseng HessengIL/Barentshallen
e 

Ne
i 

Nei 

9 Ny storhall Hesseng Barentshallene Ne
i 

Nei 

 
10 Nytt kunstgress 

Barentshallen 
Hesseng Barentshallene Ne

i 
Nei 

 

Nærmiljøtiltak 

1 Aktivitetspark 
Skytterhusfjellet 

Skytterhusfjellet KOS Ja  

2 Ballbinge mv Bjørnevatn ? Nei Noen ideer om 
utvikling av 
Andedammen 

3 Rulleskiløype Kirkeneshalvøya Sør-
Varanger 
kommune 

Nei Nytt prosjekt 

      

                                                                                                                   

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 



 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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