
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte
Dato: 17.10.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller på mail til 
postmottak@nordeisa.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1161-48

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 01.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/14 Nordreisa formannskap 17.10.2014

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. og 25. oktober 2014 
- Landsbymarked

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

Vedlegg
1 Sladdet versjon - Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Bjørn Arne Olsen
2 Tilleggsopplysninger til søknad om skjenkebevilling - Bjørn Arne Olsen
3 Angående søknad om skjenkebevilling landsbymarked – opplysning om skjenketider

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås med begrunnelse i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol §5 siste avsnitt: 
«Det bør ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang 
uten aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom.  Dette gjelder 
selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.  Skjenking på arrangement for øvrig 
skal ikke skje før klokken 20.00».

Saksopplysninger

Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling i forbindelse med Landsbymarkedet som skal 
arrangeres i Nordreisa 24. og 25. oktober 2014. 
Det søkes om skjenking av gruppe 1 og 2 (øl og vin) fredag 24. oktober fra kl. 16.00 til kl. 20.00
og lørdag 25. oktober fra kl. 11.00 til kl. 17.00.
Skjenking vil foregå i telt som vil bli plassert i sentrum på parkeringsplassen foran Fristelsen 
Bakeri.
Temaet for årets festival er lokalmat og øl.  Kokkene vil fokusere på lokalmat og hvilken type øl 
som passer til maten.  
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Arrangøren forventer at 250 personer vil delta og målgruppen er voksne. Det vil ikke bli 
avkrevd betaling og det er utarbeidet internkontroll for arrangementet.

Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol må søknader om
bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal
avholdes. Det skal innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis.  
Det bør ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten 
aldersbegrensing eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom.  Dette gjelder selv om 
skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.  Skjenking på arrangement for øvrig skal ikke 
skje før klokken 20.00.

Landsbymarkedet arrangeres i år for tredje gang.  Dette er et stort arrangement hvor lokale 
matprodusenter og andre får vist fram sine produkter.

Formannskapet er delegert myndighet til å tildele skjenkebevilling for en bestemt anledning. 

Politiet er i brev av 1. oktober bedt om å komme med uttalelse.

Uttalelse fra politiet:
Viser til deres brev av 01.10.14, angående skjenkebevilling i forbindelse med
Landsbymarkedet 24. og 25. oktober 2014.
Politiet har ingen bemerkninger, så lenge skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven og
lokale forskrifter for alkoholservering, samt at grunneier har samtykket til servering som
beskrevet i søknaden.
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Direkte telefon
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Antall liter
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Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til en bestemt anledning)

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

I Antall liter

/0 (Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Søknadomsk
for en beste
(jf. alkoholloven av 2. jun

Søknaden gjelder

19

I Antall liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

	 Bevilling for øn bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) RJa Nei
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Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
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n Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)
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Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

I1
 Fra kl.I Til kl.Fra kl. I Tilkl.




  ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid
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Forvent t ant personer

 C
Vil det bli servert mat? Vil det avkreves betaling for arrangementet?

) (1JaNei Ja4 Nei

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat? Vil det avkreves betaling tor arrangementet?

Ja—I N •iei JaNei

Dato Dato Forven et ant. personer Vil det bhservert mat? Vil det avkreves betaling for arrangementet?

JaNei JaNei

Type arrangement f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv)
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Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i

alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Bevillingssøkers underskrift, fir astempelSted, dato
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Maylill Henriksen

Fra: Bjorn Olsen [bjorn4fitness@hotmail.corn]
Sendt: 1. oktober 2014 17:10
Til: Maylill Henriksen
Emne: Re: Ang søknad om skjenkebevilling Landsbymarked

Ba uten Tlf Idag, men skjenking fra 16-2000 fredag og

Lørdag 11-1700

Sendt fra min iPhone _
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