
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte
Dato: 16.04.2012
Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1466-4

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 21.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/12 Nordreisa formannskap 16.04.2012

Søknad om skjenkebevilling 18. april 2012 - Kronebutikken DA

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - sladdet versjon
2 Tilleggsopplysninger i forbindelse med søknad om skjenkebevilling

Rådmannens innstilling

1. Kronebutikken DA v/Hilde Marie Lund gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1 og 2 (øl og vin) 18. april 2012.  Skjenkested er lavvoer på Høeghvollen, 9152 
Sørkjosen.

2. Det kan skjenkes fra kl 20.00 – 02.00.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Hilde Marie Lund.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Saksopplysninger

Kronebutikken DA v/Hilde Marie Lund søker om skjenkebevilling til et lukket arrangement 18. 
april 2012.  Arrangementet er for rektorene i Troms fylke.
Kronebutikken skal ha servering av middag og det er ønske om å kunne skjenke øl og vin til 
maten.  Det opplyses i søknaden at det forventes at 30 personer vil delta.
Aldersgrense er 18 år og Kronebutikken vil selv stå for vaktholdet.   Ønsket skjenketid for 
gruppe 1 og 2 (øl og vin) oppgis til kl 19.00 – 02.00 
Skjenking skal foregå i lavvoene på Høeghvollen i Sørkjosen.

Vurdering

I henhold til kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevillinger må søknader om 
skjenkebevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før 
arrangementet skal avholdes.   
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Søknaden er mottatt 16. mars og er i henhold til forskriften mottatt innenfor fristen.
Før skjenkebevilling gis skal det innhentes uttalelse fra politiet.  

I henhold til kommunal forskrift skal ikke skjenking skje før kl 20.00.

Politiet har i brev av 26. mars gitt følgende uttalelse:
Politiet har ingen merknader til søknaden.
Hilde Marie Lund godkjennes som skjenkeansvarlig under forutsetning av at hun kjenner til 
gjeldende lover og regler for skjenking av alkoholholdige drikker
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Sted, dato Bevillingssøkers under
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Ma liii Henriksen

Fra: Kronebutikken [kronebutikken@nordtro.no]
Sendt: 21. mars 2012 10:49
Til: Maylill Henriksen
Emne: Re: Vedr søknad om skjenkebevilling

Hei, Det skal være servering av middag hvor det er ønske om øl og vin til maten. lhana skal ha ett kulturinnslag. Det
er som har vakthold. Aldersgrensen er 18 år. ( Dette er ikke ett åpent arrangement, men for rektorene i Troms fylke.)
Klokkeslett for servering fra kl 1900-0200 i gruppe 1 og 2.

Hilde
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