
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 

Møtested:  Salong 1 

Møtedato:  13.11.2015  

Tid:   12:00 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32117415,  Kari eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE  NR  1 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/8548    

 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, § 4-1.  

 

2/15 15/8341    

 Chang Ching House - Inndragning av skjenkebevilling etter brudd på 

alkoholloven.  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.11.2015 

 

 

VIDAR NORDBY 

LEDER 

 



   

 Sak 1/15 

 Side 2   

 

 

Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, § 4-1. 

 

Arkivsaksnr.: 15/8548   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 13.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

For brudd på Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk § 4-1, gis 

Ringerike Studentkro avdeling Celebro org. nr. 999 649 629 skriftlig advarsel. 

 

Sammendrag 
 

Det ble gjennomført skjenkekontroll på Celebro den 9. oktober 2015. Siden en gjest var 

åpenbart påvirket av rusmidler, skulle ikke vedkommende hatt adgang til skjenkestedet. 

Gjesten ble bortvist fra lokalet etter at kontrollørene påpekte at hun var åpenbart påvirket av 

rusmidler. Da kontrollørene kom tilbake til skjenkestedet en time senere var gjesten igjen 

blitt gitt adgang til skjenkestedet. Nok en gang ble hun bortvist fra lokalet. 

I henhold til alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune er det 

avdekkede forholdet å anse som en alvorlig hendelse, og ved første gangs overtredelse skal 

det gis skriftlig advarsel. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Det bel av holdt skjenkekontroll på Ringerike Studentkro avd. Celebro den 9. oktober. Stedet 

ble først kontrollert klokken 00:40 og igjen klokken 01:40. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Kontrollrapport med tilleggsrapport ble oversendt bevillingshaver for uttalelse, med frist til å 

svare innen fredag 30. oktober. 

Svar ble mottatt 30. oktober. 

Kontrollrapporten viser at skjenkestedet hadde for få personer på jobb, slik at vaktene ikke 

klart å holde god nok oversikt. 

 

Ringerike Studentkro skriver i sin uttalelse at grunnet noe dårlig kommunikasjon mellom 

vaktene, og for få personer på jobb klarte de ikke å forhindre den situasjonen som oppsto. 

 

 

Juridiske forhold  

 
Jf. Forskriftens § 4-1 skal ikke personer som åpenbart er påvirket av rusmidler gis adgang til 

skjenkested. 



  Sak 1/15 

 

 Side 3   

 

Det er formildende at vedkommende ikke ble skjenket alkoholholdig drikk mens hun 

oppholdt seg i lokalet, men det er skjerpende at hun ble sluppet inn igjen etter at vakten 

hadde bortvist henne fra skjenkestedet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Punkt 6.1 i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune er det 

avdekkede forholdet som å anse for en alvorlig hendelse, som skal føre til at stedet gis en 

skriftlig advarsel ved første gangs overtredelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Det er ikke avdekket andre eller tilsvarende brudd på alkohollovens bestemmelser i 

inneværende bevillingsperiode ved skjenkestedet. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen anbefaler at man følger alkoholpolitisk handlingsplan sine føringer og gir 

bevillingshaver en skriftlig advarsel. 

 

Vedlegg 

 
Rapport fra skjenkekontrollør. 

Tilleggsrapport fra skjenkekontrollør. 

Brev til bevillingshaver. 

Uttalelse fra bevillingshaver.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



   

 Sak 2/15 

 Side 4   

 

 

Chang Ching House - Inndragning av skjenkebevilling etter brudd på alkoholloven.  

 

Arkivsaksnr.: 15/8341   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 13.11.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras skjenkebevillingen til Chang Ching House Zhi 

Peng org.nr 995 471 647 ved Chang Ching House i 1 –en- uke or brudd på Lov av 2. juni 

1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk § 8-11, samt forskrift av 8. juni 2005 nr 538 

om omsetning av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 

 

Sammendrag 
 

Det ble avdekket brudd på alkohollovens bestemmelser ved skjenkekontroll, utført den 26. 

september, ved Chang Ching House. 

En åpenbart påvirket person ble skjenket tre halvlitere med øl. 

Det er ikke tillatt å skjenke en person som er åpenbart påvirket, eller skjenke på en slik måte 

at en person må antas å bli åpenbart påvirket. Videre skal ikke personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler gis adgang til skjenkestedet. 

Jf. alkohollovens bestemmelser og alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune er 

det som er avdekket å regne for et alvorlig brudd.  

 

Innledning / bakgrunn 
  

Det ble gjennomført skjenkekontroll ved Chang Ching House lørdag 26. september fra 

klokken 15:10 til 15:50. 

Kontrollen ble gjennomført av to kontrollører. 

Kontrollrapporten viser at det var få gjester i lokalet.  

Lokalet er meget oversiktlig. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Da kontrollørene ankommer stedet, ser de en eldre mann som sitter alene ved et bord. Han 

hadde en halvliter øl, og begynner umiddelbart å snakke til kontrollørene. Kontrollørene gav 

ham ingen respons på henvendelsene hans. 

Etter ca. 5 minutter kommer styrer for skjenkebevillingen med en ny halvliter øl til mannen. 

Mannen påsto at han ikke hadde bestilt mere øl. Han ble litt høyrøstet og hissig, men etter 

kort tid ombestemte han seg og ba styrer om å sette halvliteren på bordet.  

Gjesten drikker opp begge halvliterne. Gjesten snakket mye med seg selv under hele 

kontrollen. Han snakket både utydelig og usammenhengende, stilte spørsmål og svarte selv, 

og innimellom henvendte han seg til kontrollørene for å få oppmerksomhet. Kontrollørene 

svarte ikke på spørsmålene han kom med, og da fortsatte han å snakke med seg selv.  



  Sak 2/15 

 

 Side 5   

 

Gjesten var «ufokusert» i blikket og stirret mye på de rundt seg. Han stoppet en kunde som 

var innom for å hente take-away mat. Han prøvde å få i gang en samtale.  

I samtale med styrer tar kontrollørene opp episoden der mannen mente han ikke hadde bestilt 

ny øl. Styrer sier til kontrollørene at han både bestilte og betalte for den halvliteren. Styrer 

forteller at han hadde servert gjesten totalt tre halvlitere med øl, og at gjesten hadde drukket 

før han kom.  

 

Bevillingshaver/styrer ble tilskrevet den 30. september. Han ble bedt om å komme med sin 

uttalelse til rapporten innen 8. oktober.  

 

Svar ble mottatt samme dag. 

 

Bevillingshaver/styrer skriver i sin uttalelse at gjesten ble servert (og drakk) tre øl. 

Bevillingshaver skriver videre at det er lov å servere 2-3 øl i serveringslokalet før gjesten 

skulle gå ut. Gjesten får ikke lenger oppholde seg på stedet. 

 

Siden uttalelsen er noe kort, ble bevillingshaver/styrer tilskrevet på nytt den 7. oktober.  

Bestemmelsene det er avdekket brudd på er forklart i brevet, i tillegg til at bevillingshaver 

igjen er forhåndsvarslet om at brudd på alkoholloven kan medføre inndragning av 

skjenkebevillingen. 

Bevillingshaver ble bedt om sende inn ytterligere opplysninger som kunne belyse saken, 

dersom han hadde det. 

Bevillingshaver ble igjen bedt om å ta kontakt, dersom han hadde spørsmål.  

 

Bevillingshaver/styrer har ikke tatt kontakt med saksbehandler eller levert noen ny 

uttalelse/tilleggsuttalelse. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Alkoholpolitiske handlingsplan 2012-2016 for Ringerike kommune inneholder blant annet 

bestemmelser om reaksjoner ved overtredelser av bestemmelser knyttet til skjenkebevillinger. 

Skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler er klassifisert som en «spesielt 

alvorlig hendelse».  

Ved 1. gangs overtredelse skal straffereaksjonen være inndragning av bevilling i 1 til 3 uker.  

 

Juridiske forhold  
  

Helsedirektoratets definisjon på åpenbart påvirket person er: 

Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, 

ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester.  

 

Gjesten som er beskrevet i rapporten har de fleste av disse tegnene. 

 

Det er avdekket brudd på alkohollovens § 8-11, da det er skjenket øl til en person som er 

åpenbart påvirket av rusmidler.  

Videre er det også brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1 da en person som er åpenbart 

påvirket av rusmidler har blitt gitt adgang til skjenkestedet.  

Gjesten ble ikke fulgt ut av lokalet før kontrollørene hadde tatt opp det ovennevnte med 

styrer.  
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 Side 6   

 

Jf. § 4-1 plikter bevillingshaver på eget initiativ å sørge for at åpenbart berusede personer 

forlater stedet. 

 

Rapporten viser at det var få gjester i lokalet. Skjenkestedet er oversiktlig.  

 

Det er avdekket at den åpenbart berusede personen ble skjenket tre halvlitere med øl. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Det er ikke avdekket brudd på alkoholloven tidligere, i den perioden bevillingshaver har hatt 

bevilling. 

 

Det ble i 2015 avdekket brudd på samme lovbestemmelse ved Cafe Clint.  

Ved Cafe Clint ble bevillingen inndratt i en uke.  

 

Prinsipielle avklaringer 
 

Kommunestyret har i sak 11/4150-6 vedtatt «Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2012-2016». 

Ved skjenking av åpenbart beruset person skal det jf. planens pkt. 6.1 reageres med 1 til 3 

ukers inndragning av bevilling. 

Planen skaper blant annet forutsigbarhet for bevillingshaverne, ved at det er kjent hvilket 

reaksjonsmønster man kan forvente seg dersom det avdekkes brudd på lovgivningen. 

Videre må det legges vekt på vedtak i tilsvarende saker. Dette for å unngå 

myndighetsmisbruk. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er tvil om at den omtalte gjesten var å betrakte 

som åpenbart påvirket av rusmidler. 

 

Personen skulle ikke fått kjøpt alkoholholdig drikk, og gjesten skulle vært bortvist fra stedet 

senest da han bestilte den første halvliteren med øl. 

 

Rådmannen vil legge vekt på at bevillingshaver har drevet stedet i flere år, uten at det er av 

dekket brudd på alkohollovgivningen. 

 

I tråd med tidligere vedtak, samt alkoholpolitisk handlingsplan punkt 6.1 anbefaler 

rådmannen at bevillingen ved Chang Ching House inndras i 1-en-uke. 
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 Side 7   

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 
Kontrollrapport og tilleggsrapport fra skjenkekontrollør. 

Brev til bevillingshaver. 

Uttalelse fra bevillingshaver. 

Brev til bevillingshaver. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 27.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8548-6   Arkiv: U63 &18  

 

Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til 

alkoholloven, § 4-1. 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

For brudd på Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk § 4-1, 

gis Ringerike Studentkro avdeling Celebro org. nr. 999 649 629 skriftlig advarsel. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 

Det ble gjennomført skjenkekontroll på Celebro den 9. oktober 2015. Siden en gjest var 

åpenbart påvirket av rusmidler, skulle ikke vedkommende hatt adgang til skjenkestedet. 

Gjesten ble bortvist fra lokalet etter at kontrollørene påpekte at hun var åpenbart påvirket av 

rusmidler. Da kontrollørene kom tilbake til skjenkestedet en time senere var gjesten igjen 

blitt gitt adgang til skjenkestedet. Nok en gang ble hun bortvist fra lokalet. 

I henhold til alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune er det 

avdekkede forholdet å anse som en alvorlig hendelse, og ved første gangs overtredelse skal 

det gis skriftlig advarsel. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Det bel av holdt skjenkekontroll på Ringerike Studentkro avd. Celebro den 9. oktober. 

Stedet ble først kontrollert klokken 00:40 og igjen klokken 01:40. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Kontrollrapport med tilleggsrapport ble oversendt bevillingshaver for uttalelse, med frist til 

å svare innen fredag 30. oktober. 

Svar ble mottatt 30. oktober. 

Kontrollrapporten viser at skjenkestedet hadde for få personer på jobb, slik at vaktene ikke 

klart å holde god nok oversikt. 

 



Ringerike Studentkro skriver i sin uttalelse at grunnet noe dårlig kommunikasjon mellom 

vaktene, og for få personer på jobb klarte de ikke å forhindre den situasjonen som oppsto. 

 

 

Juridiske forhold  

 
Jf. Forskriftens § 4-1 skal ikke personer som åpenbart er påvirket av rusmidler gis adgang til 

skjenkested. 

Det er formildende at vedkommende ikke ble skjenket alkoholholdig drikk mens hun 

oppholdt seg i lokalet, men det er skjerpende at hun ble sluppet inn igjen etter at vakten 

hadde bortvist henne fra skjenkestedet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Punkt 6.1 i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune er det 

avdekkede forholdet som å anse for en alvorlig hendelse, som skal føre til at stedet gis en 

skriftlig advarsel ved første gangs overtredelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Det er ikke avdekket andre eller tilsvarende brudd på alkohollovens bestemmelser i 

inneværende bevillingsperiode ved skjenkestedet. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen anbefaler at man følger alkoholpolitisk handlingsplan sine føringer og gir 

bevillingshaver en skriftlig advarsel. 

 

Vedlegg 

 
Rapport fra skjenkekontrollør. 

Tilleggsrapport fra skjenkekontrollør. 

Brev til bevillingshaver. 

Uttalelse fra bevillingshaver.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 



saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

TILLEGGSRAPPORT  

Skjenke / salgsstad : Ringerike Studentkro, Celebro 

Tidspunkt : 9.oktober kl.00.40 og  01.50 

Styrar : Trine Ekren 

Kontrollør : 101 + 108 

Brudd : Forskrift § 4-1 

 

Kommentar :  
Trygg 24 foretok ein skjenkekontroll på Ringerike Studentkro under arrangement av 
oktoberfestival. De aller fleste hadde utkledning, og det var veldig mye folk og fin stemning 
og atmosfære. Vi ble tidlig klar over ei jente som såg altfor ung ut, vi trodde kanskje hun 
kunne være mellom 15 og 16 år gammel. I tillegg var hun veldig ustø, klarte ikke feste 
blikket, slepphendt og uoppmerksom. Det første vi gjorde var å si fra til ansvarlige i baren 
og vakt om at den jenta måtte ut fra lokalet pga åpenbart beruset tilstand. Da vakten hadde 
fjernet henne og tatt henne med ut fra studentkroa, ba vi vakt sjekke legitimasjonen 
hennes. Det var ikke nødvendig siden han tidligere på kvelden hadde sjekket dette fordi han 
også var veldig usikker på alderen hennes fortalte han. Jenta var liten av vekst, blond med 
langt hår. På runde nummer to, ca en time etter runde en, kommer vi igjen. Da hadde den 
samme jenta kommet inn igjen på studentkroa, og var ikke noe mindre påvirket nå enn 
første gangen. Problemet sånn som vi ser det så ble det for få vakter til å passe på gjestene. 
Dørvakten gjorde en god jobb som dørvakt, men det ble for mye folk og han fikk for lite 
hjelp. To personer i baren og bare en dørvakt blir for lite for et slikt stort arrangement. 
 
 Det skal legges til at de som jobbet denne kvelden gjorde en god innsats og var veldig 
positive og enig med kontrollørene sin observasjoner. Men de var rett og slett for lite folk 
på jobb denne kvelden, og de innså det selv. 
 
Det skal legges til at vi ikke så at denne aktuelle jenta ble skjenket alkohol mens vi var 
innom, men hun burde ikke vært tilstede i lokalet og heller ikke fått adgang til 
skjenkelokalet i den tilstanden hun var i. 

 
11.oktober 2015 

Mvh 

Ronny Rinde 

Dagleg leiar Trygg 24 



 

 





 

Ringerike kommune 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike Studentkro  

Postboks 176 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8548-2 28194/15 U63 &18  15.10.2015 

 

Rapport fra skjenkekontroll til uttalelse 

 

Vedlagt følger kopi av rapport og tilleggsrapport fra skjenkekontroll ved Ringerike 

Studentkro, Celebro. Kontrollen ble utført den 9. oktober fra klokken 00:40 til klokken 01:50 

 

Rapporten avdekker brudd på forskrift av 8. juni. 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig 

drikk §§4-1, 4-2. 

 

De forhåndsvarsles med dette om at brudd på forskrifter og alkohollovens bestemmelser kan 

medføre inndragning av bevilling. 

 

Dersom en bevilling inndras, tapes retten til å skjenke alkoholholdig drikk i den perioden 

bevillingen er inndratt. 

 

Jf. Alkohollovens §1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike kommune 

er brudd på nevnte paragrafer spesielt alvorlig, og vil kunne medføre inndragning av bevilling  

i 1 til 3 uker ved første gangs overtredelse. 

 

For å få saken best mulig opplyst ber vi om deres skriftlige uttalelse til rapporten. 

 

Skriftlig uttalelse må være oss i hende innen fredag 30. oktober 2015 

 

Dersom de har spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller førstekonsulent Kari Vèien Dennè 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Hatten 

leder forvaltning og drift 

jan.hatten@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



Fra: Jan Hatten [Jan.Hatten@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.10.2015 14:21:04 

Emne: VS: Kommentar om avvik 

Vedlegg:  

Hei 
Kan denne legges inn sammen med saken om skjenkekontroll i ESA 
 
Mvh 
Jan Hatten 
 
 
Fra: Ringerike Studentkro [mailto:ringerike.studentkro@gmail.com]  
Sendt: 30. oktober 2015 09:03 
Til: Jan Hatten 
Emne: Kommentar om avvik 

 

Hei 

På sist skjenkekontroll fikk vi avvik på punk 1. B og C. Dette gjaldt en ung jente som fikk 

beskjed om å forlate lokalet, noe som også ble håndtert av vakten. Grunnen til at jenten kom inn 

igjen litt senere er grunnet noe dårlig kommunikasjon mellom vaktene når de byttet. Den ene 

vakten måtte håndtere en annen situasjon. Vi er klar over at vi skulle hatt en ekstra på jobb i 

døren, men det stod to vakter i døra når det var stor pågang, og ettersom det roet seg litt måtte det 

stå tre i baren. Vi håndterte situasjonene så godt som mulig og vi har tatt lærdom av for lite folk 

på jobb, så nå blir det satt inn flere folk under større arrangementer. 

Mvh 

Trine Ekren  

Daglig leder Ringerike studentkro - Celebro 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8341-6   Arkiv: U63 &18  

 

Chang Ching House - Inndragning av skjenkebevilling etter brudd på 

alkoholloven.  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras skjenkebevillingen til Chang Ching House Zhi 

Peng org.nr 995 471 647 ved Chang Ching House i 1 –en- uke or brudd på Lov av 2. juni 

1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk § 8-11, samt forskrift av 8. juni 2005 nr 

538 om omsetning av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 

Det ble avdekket brudd på alkohollovens bestemmelser ved skjenkekontroll, utført den 26. 

september, ved Chang Ching House. 

En åpenbart påvirket person ble skjenket tre halvlitere med øl. 

Det er ikke tillatt å skjenke en person som er åpenbart påvirket, eller skjenke på en slik måte 

at en person må antas å bli åpenbart påvirket. Videre skal ikke personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler gis adgang til skjenkestedet. 

Jf. alkohollovens bestemmelser og alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune er 

det som er avdekket å regne for et alvorlig brudd.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Det ble gjennomført skjenkekontroll ved Chang Ching House lørdag 26. september fra 

klokken 15:10 til 15:50. 

Kontrollen ble gjennomført av to kontrollører. 

Kontrollrapporten viser at det var få gjester i lokalet.  

Lokalet er meget oversiktlig. 

 



 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Da kontrollørene ankommer stedet, ser de en eldre mann som sitter alene ved et bord. Han 

hadde en halvliter øl, og begynner umiddelbart å snakke til kontrollørene. Kontrollørene gav 

ham ingen respons på henvendelsene hans. 

Etter ca. 5 minutter kommer styrer for skjenkebevillingen med en ny halvliter øl til mannen. 

Mannen påsto at han ikke hadde bestilt mere øl. Han ble litt høyrøstet og hissig, men etter 

kort tid ombestemte han seg og ba styrer om å sette halvliteren på bordet.  

Gjesten drikker opp begge halvliterne. Gjesten snakket mye med seg selv under hele 

kontrollen. Han snakket både utydelig og usammenhengende, stilte spørsmål og svarte selv, 

og innimellom henvendte han seg til kontrollørene for å få oppmerksomhet. Kontrollørene 

svarte ikke på spørsmålene han kom med, og da fortsatte han å snakke med seg selv.  

Gjesten var «ufokusert» i blikket og stirret mye på de rundt seg. Han stoppet en kunde som 

var innom for å hente take-away mat. Han prøvde å få i gang en samtale.  

I samtale med styrer tar kontrollørene opp episoden der mannen mente han ikke hadde 

bestilt ny øl. Styrer sier til kontrollørene at han både bestilte og betalte for den halvliteren. 

Styrer forteller at han hadde servert gjesten totalt tre halvlitere med øl, og at gjesten hadde 

drukket før han kom.  

 

Bevillingshaver/styrer ble tilskrevet den 30. september. Han ble bedt om å komme med sin 

uttalelse til rapporten innen 8. oktober.  

 

Svar ble mottatt samme dag. 

 

Bevillingshaver/styrer skriver i sin uttalelse at gjesten ble servert (og drakk) tre øl. 

Bevillingshaver skriver videre at det er lov å servere 2-3 øl i serveringslokalet før gjesten 

skulle gå ut. Gjesten får ikke lenger oppholde seg på stedet. 

 

Siden uttalelsen er noe kort, ble bevillingshaver/styrer tilskrevet på nytt den 7. oktober.  

Bestemmelsene det er avdekket brudd på er forklart i brevet, i tillegg til at bevillingshaver 

igjen er forhåndsvarslet om at brudd på alkoholloven kan medføre inndragning av 

skjenkebevillingen. 

Bevillingshaver ble bedt om sende inn ytterligere opplysninger som kunne belyse saken, 

dersom han hadde det. 

Bevillingshaver ble igjen bedt om å ta kontakt, dersom han hadde spørsmål.  

 

Bevillingshaver/styrer har ikke tatt kontakt med saksbehandler eller levert noen ny 

uttalelse/tilleggsuttalelse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Alkoholpolitiske handlingsplan 2012-2016 for Ringerike kommune inneholder blant annet 

bestemmelser om reaksjoner ved overtredelser av bestemmelser knyttet til 

skjenkebevillinger. Skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler er 

klassifisert som en «spesielt alvorlig hendelse».  

Ved 1. gangs overtredelse skal straffereaksjonen være inndragning av bevilling i 1 til 3 uker.  

 

 

Juridiske forhold  
  

Helsedirektoratets definisjon på åpenbart påvirket person er: 

Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå 

rett, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester.  

 

Gjesten som er beskrevet i rapporten har de fleste av disse tegnene. 

 

Det er avdekket brudd på alkohollovens § 8-11, da det er skjenket øl til en person som er 

åpenbart påvirket av rusmidler.  

Videre er det også brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1 da en person som er åpenbart 

påvirket av rusmidler har blitt gitt adgang til skjenkestedet.  

Gjesten ble ikke fulgt ut av lokalet før kontrollørene hadde tatt opp det ovennevnte med 

styrer.  

Jf. § 4-1 plikter bevillingshaver på eget initiativ å sørge for at åpenbart berusede personer 

forlater stedet. 

 

Rapporten viser at det var få gjester i lokalet. Skjenkestedet er oversiktlig.  

 

Det er avdekket at den åpenbart berusede personen ble skjenket tre halvlitere med øl. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Det er ikke avdekket brudd på alkoholloven tidligere, i den perioden bevillingshaver har hatt 

bevilling. 

 

Det ble i 2015 avdekket brudd på samme lovbestemmelse ved Cafe Clint.  

Ved Cafe Clint ble bevillingen inndratt i en uke.  

 

Prinsipielle avklaringer 
 

Kommunestyret har i sak 11/4150-6 vedtatt «Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2012-2016». 

Ved skjenking av åpenbart beruset person skal det jf. planens pkt. 6.1 reageres med 1 til 3 

ukers inndragning av bevilling. 



Planen skaper blant annet forutsigbarhet for bevillingshaverne, ved at det er kjent hvilket 

reaksjonsmønster man kan forvente seg dersom det avdekkes brudd på lovgivningen. 

Videre må det legges vekt på vedtak i tilsvarende saker. Dette for å unngå 

myndighetsmisbruk. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er tvil om at den omtalte gjesten var å betrakte 

som åpenbart påvirket av rusmidler. 

 

Personen skulle ikke fått kjøpt alkoholholdig drikk, og gjesten skulle vært bortvist fra stedet 

senest da han bestilte den første halvliteren med øl. 

 

Rådmannen vil legge vekt på at bevillingshaver har drevet stedet i flere år, uten at det er av 

dekket brudd på alkohollovgivningen. 

 

I tråd med tidligere vedtak, samt alkoholpolitisk handlingsplan punkt 6.1 anbefaler 

rådmannen at bevillingen ved Chang Ching House inndras i 1-en-uke. 

 

Vedlegg 

 
Kontrollrapport og tilleggsrapport fra skjenkekontrollør. 

Brev til bevillingshaver. 

Uttalelse fra bevillingshaver. 

Brev til bevillingshaver. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 27.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 









 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Chang Ching House Zhi Peng  

Lagesensgt. 22 

 

3513 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8341-2 26410/15 U63 &18  30.09.2015 

 

Chang Ching House - Avvik skjenkekontroll. 

Rapport fra skjenkekontrollør, til uttalelse. 

 

Vedlagt følger kopi av rapport og tilleggsrapport fra skjenkekontroll ved Chang Ching House. 

Kontrollen ble utført 26. september fra klokken 15:10 til klokken 15:55. 

 

Rapporten avdekker brudd på alkohollovens § 8-11, samt forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om 

omsetning av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 

 

De forhåndsvarsles med dette om at brudd på alkohollovens bestemmelser kan medføre 

inndragning av bevilling. 

Dersom en bevilling inndras, tapes retten til å skjenke alkoholholdig drikk i den perioden 

bevillingen er inndratt. 

Jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike kommune, 

er brudd på nevnte paragrafer spesielt alvorlige, og vil kunne medføre inndragning av 

bevilling i 1 til 3 uker ved første gangs overtredelse. 

For å få saken best mulig opplyst ber vi om deres skriftlige uttalelse til rapporten. 

Skriftlig uttalelse må være oss i hende senest: torsdag 8. oktober. 

 

Dersom de har spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Fra: Peng Zhi [pengzhi82@outlook.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.09.2015 13:30:36 

Emne: Avvik på skjenkekontroll! 

Vedlegg:  

Følgende som  Chang Ching House Zhi Peng 001 se på saken . Under kontroll ved middagstider var en mannlig 

gjest i serveringslokalet som har drukket to øl, gjesten ber om tredje ølen,gjesten gav penger ,da skulle henter 

ølen til gjesten,kom da 1002+108 inn i lokalet, og da var mannlig gjesten gitt penger. Det var ikke at mannlig 

gjesten ikke skulle ha den ølen som satt på bordet i serveringslokalet. Siden det er lov å serverer 2-3 øl i 

serveringslokalet før gjesten skulle gå ut. Nå får ikke mannlig gjesten være i lokalet mer. vi var enige om at 

gjesten skulle ikke være her mer. 

Vennlig hilsen Chang Ching House Zhi Peng 

发自我的 iPhone  



 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Chang Ching House  

Lagesensgt. 22 

 

3513 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8341-4 27244/15 U63 &18  07.10.2015 

 

Chang Ching House - Avvik skjenkekontroll. 

 

Viser til mitt brev datert 30. september og ditt svar til kontrollrapporten, datert 30. september. 

Jf. alkohollovens § 8-11 er det forbudt å skjenke alkoholholdig drikk til ruspåvirkede 

personer. Jf. forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk § 4-1 må 

ikke personer som er åpenbart påvirket av rusmidler gis adgang til skjenkestedet. Dersom en 

person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har 

bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Videre viser forskriftens § 

4-2 at det ikke må skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av 

rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. 

 

Kontrollrapporten viser brudd på disse bestemmelsene. Som jeg har forhåndsvarslet i mitt brev 

av 30. september kan brudd på alkohollovens bestemmelser medføre inndragning av bevilling. 

 

Saken vil bli behandlet av formannskapet. Saken antas å komme opp til behandling i møte den 

17. november. 

 

Dersom du har ytterligere opplysninger som kan belyse saken ber jeg om at du sender de til: 

postmottak@ringerike.kommune.no eller til Ringerike kommune v/ Kari Véien Denné, 

Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss. 

Ta kontakt med oss på telefon 32 11 74 00 eller postmottak@ringerike.kommune.no dersom 

du har spørsmål. 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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