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REDUSERT ÅPNINGSTID FOR SERVERINGSSTEDER MED
SKJENKERETT
Vedtak
Forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig
drikk, Ullensaker kommune, Akershus punkt 3.1 Generell åpningstid for serveringssteder,
første ledd, endres fra følgende;
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
til følgende
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
De serverings- og skjenkestedene i Ullensaker kommune som har anledning til å holde
åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 nr. 270, skal holdes
lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.
Endringen trer i kraft straks.

Rett utskrift
Kurt O. Kristoffersen
Formannskapssekretær

Sendt: Saksbehandler for videre forføyning
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Saksprotokoll i Formannskapet - 24.03.2020
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.
Votering:

Rådmannens innstilling fikk 8 stemmer (AP, H, SP og SV) og ble derved
vedtatt mot 3 stemmer (FrP).

Repr. Tom Staahle (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel
Ullensaker FrP stemmer imot forslaget da dette er symbolpolitikk og en mistillit til
næringsdrivende i Ullensaker som forsøker å overleve i en krevende periode. Få steder holder
åpent og de som gjør det har tatt nødvendige grep for å redusere smitterisikoen. Vedtaket er å
vise mistillit til de få serveringsstedene og det finner Ullensaker FrP sterkt beklagelig.
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RÅDMANNENS INNSTILLING
Forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig
drikk, Ullensaker kommune, Akershus punkt 3.1 Generell åpningstid for serveringssteder,
første ledd, endres fra følgende;
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
til følgende
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
De serverings- og skjenkestedene i Ullensaker kommune som har anledning til å holde
åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 nr. 270, skal holdes
lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.
Endringen trer i kraft straks.

Ullensaker, 18.03.2020
Rune Hallingstad
rådmann
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Saksbehandler: Klaus H. Wike
Vedlegg: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-08-932
Saksdokumenter:
SAMMENDRAG
Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko.
Kommuneoverlegen anbefaler å begrense åpningstiden åpningstidene for steder som både
serverer alkohol og mat, fra kl. 03.00 – 06.00 til 21.00 – 06.00.
For øvrig foreslås ingen andre endringer i forskriften.
Rådmannen anbefaler at det gjøres endring av pkt. 3-1 første ledd i forskrifter om
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker
kommune, Akershus punkt 3.1 Generell åpningstid for serveringssteder.
Forhåndsvarsling er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.
Formannskapet treffer vedtaket i kraft av delegert hastemyndighet. Myndigheten ligger
ordinært til kommunestyret.

SAKSUTREDNING
Helsedirektoratet har i vedtak 12. mars 2020 nr. 270 bestemt at serveringssteder kan holde
åpent dersom det foregår servering av mat, og det kan legges til rette for at besøkende kan
holde minst 1 meters avstand. Dette er begrunnet i et behov for å opprettholde mattilbudet.
Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko. Det er
derfor behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat. På
denne bakgrunn anbefaler kommuneoverlegen at det fattes følgende vedtak med hjemmel i
serveringsloven:
Forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig
drikk, Ullensaker kommune, Akershus punkt 3.1 Generell åpningstid for serveringssteder,
første ledd, endres fra følgende;
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
til følgende
Serveringssteder kan som utgangspunkt holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.
De serverings- og skjenkestedene i Ullensaker kommune som har anledning til å holde
åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 nr. 270, skal holdes
lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.
I Ullensaker kommune er det kun serverings- og skjenkesteder som har kjøkken og som
praktiserer bordservering som kan holde åpent. Skjenketiden for alkoholholdig drikk følger
skjenkestedets åpningstid, likevel slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet
skal stenge, altså kl. 20.30.
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Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling er ikke omfattet av denne forskriftsendringen,
og følger ordinære åpningstider.
Serverings- og skjenkesteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles servere mat til
take-out eller levering frem til normal åpningstid så fremt det ikke oppholder seg gjester i
lokalet etter kl. 21.00. Serveringssteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles
servere mat til take-out eller levering uavhengig av bordserveringsmuligheten.
Etter forvaltningsloven skal § 37 skal som hovedregel offentlige og private institusjoner og
organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller
gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften
blir utferdiget, endret eller opphevet.
Forhåndsvarsling er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b:
Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:
…
b)
kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet,
Politi og serveringssteder er informert om endringsforslaget på kommunens nettside.
Eventuelle merknader fra serveringsstedene vil bli presentert i formannskapets møte.
Myndigheten til å gi forskrifter etter serveringsloven ligger ordinært til kommunestyret.
Kommunestyret har i kommunens delegeringsreglement gitt formannskapet utvidet
hastekompetanse. Det innebærer blant annet, at når det ikke er tid eller mulig å samle
kommunestyret til møte, kan formannskapet treffe en avgjørelse som normalt skulle være
truffet av kommunestyret.
Administrasjonen jobber fortsatt med tekniske løsninger for å kunne arrangere
kommunestyremøter som fjernmøter. Disse løsningene er ennå ikke på plass.
BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER
Vedtaket vil ikke ha vesentlige budsjettkonsekvenser for Ullensaker kommune.
KONKLUSJON OG ANBEFALING
Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko.
Kommuneoverlegen anbefaler å begrense åpningstiden åpningstidene for steder som både
serverer alkohol og mat, fra kl. 03.00 – 06.00 til 21.00 – 06.00.
Rådmannen anbefaler at det gjøres endring av pkt. 3-1 første ledd i forskrifter om
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker
kommune, Akershus punkt 3.1 Generell åpningstid for serveringssteder.
For øvrig foreslås ingen andre endringer i forskriften.
Forhåndsvarsling er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.
Formannskapet treffer vedtaket i kraft av delegert hastemyndighet. Myndigheten ligger
ordinært til kommunestyret.
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