
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/1016   

Sakstittel:  SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING DRYSS AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Kommunestyre innvilger søknad fra Dryss AS på bevilling for skjenking av 

alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 – hhv inntil 4,7 vol. prosent (øl), inntil 22 vol. 

prosent (vin) og inntil 60 vol. prosent (brennevin) 

2. Skjenketiden på hverdager (mandag- torsdag) er fra 13.00 – 01.00, fredag og lørdag 

fra kl. 13.00 – 02.30 og søndag fra kl. 13.00 – 01.00. 

 Fra 1.juni til 1.september er åpningstiden fredag og lørdag 13.00 – 03.00 

3. Som styrer godkjennes Renie Helen Rødbotten 

4. Som stedfortreder godkjennes Mariken Ørnegård 

5. Stedet skal ha et system for internkontroll. 

6. Bevillingsperioden gjelder til 30.9.2024 eller til annet bestemmes av kommunestyret, 

jf. Alkoholloven § 1-6 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven 

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Dryss AS søker om skjenkebevilling. De har ikke hatt bevilling tidligere.  

 

De søker om skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 (øl over 2,5 vol. prosent og høyst 

4,7 vol. prosent), gruppe 2 (vin over 4,7 vol prosent og under 22 vol. prosent) og gruppe 3 

(brennevin mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent) på Ifjord Camping. 

 

Styrer er Renie Helen Rødbotten, som også er eier av Dryss AS. Stedfortreder er Mariken 

Ørnegård. I henhold til alkohollovens § 1-7c skal styrer og stedfortreder være over 20 år og 

ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. De må også ha utvist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 

med alkohollovens formål. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 

og det er innhentet vandelssjekk fra politiet som er funnet i orden. 

 

 

Dryss AS søker om skjenkebevilling for å kunne skjenke til turister og til fastboende i 

området. De ønsker å være et tilbud til bedrifter også ved kurs og konferanser. 

 

Det er 70 gjesteplasser på Ifjord Camping. 

Omsøkt skjenketid er kommunens maksimaltid.  



 

Administrasjonen har mottatt nødvendig dokumentasjon som melding til mattilsynet, 

skatteattest, firmaattest, driftsbudsjett, skisse over skjenkestedet, jf. Alkohollovens § 1-7. 

 

Etter delegert myndighet har administrasjonen innvilget Dryss AS serveringsbevilling på 

Ifjord Camping. 

 

Det er 2 bedrifter i kommunen som har skjenkebevilling; Nye Hotel Nordkyn og Davvi Siida. 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. Alkohollovens § 1-7. 

 

Vurdering: 

 

Et skjenkested må som hovedregel ha serveringsbevilling for å kunne utøve sin 

skjenkebevilling. Dryss AS har serveringsbevilling på Ifjord Camping. 

 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. Alkohollovens § 1-7, som tilrår innvilgelse av 

skjenkebevilling. 

 

Nødvendig dokumentasjon som melding til mattilsynet, skatteattest, firmaattest, driftsbudsjett 

og skisse over lokalet er funnet i orden. I forbindelse med vedtaket vil de bli bedt om å ha et 

system for internkontroll. 

 

Administrasjonen har ved vurdering om bevilling bør gis, blant annet sett på antallet salgs- og 

skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn, jf. Alkoholloven § 1-7a. 

 

Det innstilles på at Dryss AS innvilges skjenkebevilling fra 19.12.19. 

 

Lebesby kommune har ikke hatt gjennomgang av alkoholpolitisk plan, herunder vurdert 

bevillingspolitikken, og kan således ikke fatte beslutning etter § 1-6 tredje ledd om utvidet 

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 30.9.2024 eller inntil annet 

bestemmes av kommunestyret i hht. § 1-6. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


