
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/546   

Sakstittel:  SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING HOTEL NORDKYN 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre innvilger Hotel Nordkyn utvidet uteservering som følger: 

1. Skjenking i uterom i tilknytning til hotellets utebalkong på byggets framside, 2.etg. 

2. Skjenking i uterom på allerede etablert platting ved pubkvelder.  

3. Skjenking i uterom i tilknytning til nyetablert platting ved hotellets hovedinngang.  

4. Skjenking i uterom er tillatt til kl. 24:00. 

 

5. Det knyttes vilkår til punkt 3:  

«Det gis tillatelse til skjenking etter kl. 14:00 i perioden 20. august – 20. juni.  

I perioden 21. juni – 19. august følger ordinær skjenketid.» 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD UTVIDET UTESERVERING.DOC 

MELDINGSTEKST.MHT 

SKISSE 

FOR UTTALELSE 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Hotel Nordkyn har søkt om utvidet uteservering i tilknytning til hotellets lobbybar/restaurant. 

Det gjelder 2 uterom, i tillegg til dagens uterom. Det skal etableres ny platting ved byggets 

hovedinngang, og i tillegg ønsker søker å benytte balkong i 2.etasje, på byggets framside.  

Dagens uterom er i tilknytning til pub i underetasje. Denne er ikke i daglig bruk, og det vil 

kun være aktuelt å bruke uterommet ved pubkvelder.  

Søker har lagt ved skisse over nyetablert platting. Denne vil være inngjerdet, på lik linje med 

dagens uterom. 

 

 
Om utearealer står følgende i rus- og alkoholpolitisk handlingsplan:  

6.2. UTEAREALER  
 

 Det kan gis skjenkebevilling der utearealet ligger som en naturlig forlenget del av et 

godkjent etablissement.  

 Det kan gis skjenkebevilling ved spesielle friluftsarrangement som festivaler, konserter, 

messer etc.. Dog ikke der disse er myntet på barn og ungdom.  



 Der det gis en slik tillatelse skal utearealene i utgangspunktet inngjerdes eller på annen 

måte fysisk markere skjenkegrensen.  

 

Begrensninger:  

 Musikk og støy skal begrenses. Bruk av høytalere og andre elektriske anlegg etter kl. 

23.00. kan kun etter søknad innvilges.  

 Egne skjenketider kan fastsettes ved behov. Plattinger kan kun skjenke til kl.24.00.  

 

 

Administrasjonen har bedt om uttalelse fra lensmannskontoret. Uttalelse er ikke mottatt pr 

26.5.17. 

 

Vurdering: 

I vurderingen har administrasjonen lagt vekt på at utearealet endres som en naturlig del av at 

hoveddrift er flyttet fra pub til restaurant. Bruken av uterom vurderes ikke å være endret. 

Administrasjonen vurderer heller ikke det slik at uteområde ved hovedinngang vil være mer 

forstyrrende for boligområdet enn hva dagens etablerte platting er.  

Likevel ser en at en ny platting vil være i øyesyn fra skolens område. Administrasjonen 

vurderer derfor at bevillingsmyndighet kan sette vilkår for servering på denne plattingen, og 

at servering i perioden 20. august – 20. juni kan begrenses.   

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


