
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte
Dato: 29.10.2014
Tidspunkt: 11:30

Deltakelse på telefonmøte:
Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)
Deltaker PIN-kode: 448633#
Du kan starte inntasting av PIN-koder uten å høre ferdig talebeskjedene først.

Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved 
forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere 
ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt på tlf.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Det er satt opp sak 48/14 til kommunestyremøtet nå den 4.11 Søknad om utvidelse av 
skjenkebevilling og søknad om skjenking i lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken 
Butikkdrift AS»

Kirsti Johansen regnet med at denne saken ville bli behandlet i kommunestyremøtet 23.10. Hun 
sier i epost i dag at hun har et arrangement i morgen onsdag 29.10.14 for Ymber hvor de skal 
spise i lavvoen å ønsker vin/øl til maten og en Cognac til kaffen, og at de blir 23 personer.

For at hun skal kunne ta imot disse gjestene, er det besluttet av ordfører at denne saken blir tatt 
ut fra behandlingen i kommunestyret og at formannskapet behandler denne som telefonmøte i 
formannskapet etter hasteparagraf §13.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1574-22

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 01.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
40/14 Nordreisa formannskap 29.10.2014

Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om 
skjenking i lavvoer på Høeghvollen - Kronebutikken butikkdrift AS

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

Vedlegg
1 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling
2 Tillegg til utvidet søknad - skisse over Lavvoer på Høeghvollen
3 Skisse over Lavvoer på Høeghvollen
4 Skisse over skjenkeareal inne og ute

Rådmannens innstilling

 Kronebutikken Butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i kafeen og i Lavvoene fra Kronebutikken 
butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 Sørkjosen.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Kronebutikken Butikkdrift AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Kronebutikken Butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) 
utendørs på område til venstre for hovedinngang.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

 I henhold til kommunal forskrift gis det skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra 
kl. 11.00 til kl. 02.00 og gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

For øvrig gjelder vedtak i kommunestyresak 29/14:
 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jf. 

Alkoholloven §1-7c.
 Skjenkebevillingen vil gjelde fra kommunestyrets vedtak og til og med 31. desember 

2015.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes 
Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder og skjenkestyrer Kirsti Johansen søker om å få
utvidet bevillingen til å gjelde skjenking av gruppe 3 (brennevin) i kafeen.
Det søkes også om bevilling for skjenking av gruppe 1,2 og 3 (øl, vin og brennevin) i lavvoene 
på Høeghvollen.  Kronebutikken butikkdrift AS har i dag ikke bevilling for skjenking i 
lavvoene.
Kronebutikken butikkdrift AS søker også om å få utvidet skjenketidene til det som er maksimal 
skjenketid for Nordreisa kommune.
Daglig leder skriver i søknaden at de ser behovet av å kunne skjenke gruppe 3 (brennevin) i 
julebordsesongen og ved enkelte andre arrangement.

Skjenkeareal i lavvoene er ca 200 m2 og har til sammen 100 sitteplasser. 

Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 31. desember det fjerde året.
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. desember 2015. 

I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr. år.
Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gir retningslinjer for 
hvordan det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 
02.00 og brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 (brennevin) utendørs.

Kronebutikken butikkdrift AS fikk i kommunestyresak 29/14 bevilling for skjenking av gruppe 
1 og 2 (øl og vin) i kafeen og utendørs til venstre for hovedinngang.

Kirsti Johansen ble godkjent som styrer og det ble gitt fritak fra kravet om stedfortreder jf. 
Alkoholloven §1-7c. Begrunnelsen var at bedriften er så liten og at alkoholserveringen blir en 
liten del av butikkens omsetning. Beregnet omsetning er fremdeles liten i forhold til 
skjenkesteder der det er satt krav om stedfortreder.  Det foreslås derfor at fritaket opprettholdes.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse.

Politiets uttalelse:
Viser til deres brev av 01.10.14, angående utvidelse av skjenkebevillingen ved
Kronebutikken butikkdrift AS.
Politiet har ingen bemerkninger, så lenge skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven og
lokale forskrifter for alkoholservering.
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Post Nordreisa

Fra: Kirsti Johansen <kirsti johansen@hotmail.nt>
Sendt: 26. september 2014 15:09
Til: Post Nordreisa i

Emne:I Utvidelse av skjenkebevilgning
' 21 ,'

Hei

Jeg Kirsti Johansen,daglig leder og eier av Kronebutikken butikkdrift AS
søker om å få utvidet bevilgningen min til å gjelde skjenking av brennevin også. Ser behovet av det i
julebordsesongen og enkelte andre arrangement.
Søker samtidig om å kunne servere alkohol i lavvoen her nede på Høeghvollen når jeg har arrangement der.
Der er ca 30-35 sitteplasser. Vil tru dere har kart og oversikt over området her nede da det er gitt ved flere
anledninger ambulerende bevilgning

Fant ikke noe kart over området. Prøvde å legge ved et bilde, men fikk det dessverre ikke til
Så hvis dere trenger så får jeg komme opp med bilde.

med hilsen Kirsti Johansen

Sendt fra Windows E-post
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Maylill Henriksen

Fra: Kirsti Johansen [kirsti_johansen©hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 13:55
Til: Maylill Henriksen
Emne: Re: Vedr. utvidelses av skjenkebevilling

Hei.

Tillegg til utvidet søknad.

Jeg søker om å kunne skjenke i maksimal tid for det som gjelder for Nordreisa kommune.

Daglig leder

Hilsen Kirsti Johansen

Sendt fra Windows E-post
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Adresse: Telefon: 938 30 642

Høeghvollen E-post:kirstijohansen@hotmail.no

9152 Sørkjosen

Nordreisa Kommune

9151 Storslett

VEDLEGG TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Viser til søknad om skjenkebevilling, punkt 6, skjenkestedet.

Følgende skisse viser plan for bruk av arealet:

Inngangsparb

Butikkutsalg/utstilling 48,5 rn'

Uteservermg25 m2

1111, Kafehjørne18,1 m1 •1.

!.111111

11,•

I -1(

1 I1 1 1

Kjøkken10,5 m'

Kafhjørnet og uteareal skal benyttes til servering av mat og drikke.

Mvh

Kirsti Johansen

Daglig leder

Kronebutikken butikkdrift as
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