
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Telefonmøte
Dato: 29.10.2014
Tidspunkt: 11:30 – 11:42

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John Roald Karlsen Medlem NOFRP
Halvar Wahlgren Nestleder NOH
Olaug Petra Bergset Medlem NOSP
Lidvart A Jakobsen Leder NOAP
Øyvind Evanger Medlem NOAP

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Sigrund Hestdal Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen vara kunne møte for Gerd H. Kristiansen (Krf).

Merknader

Ungdomsrådsrepresentant Ole Henning Vangen meldt forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ellinor Evensen Fagleder

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Lidvart Jakobsen Ellinor Evensen
Ordfører Utvalgssekretær 



                                        Saksliste
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PS 40/14 Søknad om utvidelse av 
skjenkebevilling/skjenketider og søknad om 
skjenking i lavooene på Høeghvollen -
Kronebutikken Butikkdrift AS

2014/1574

PS 40/14 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om 
skjenking i lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken Butikkdrift AS

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven §13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 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.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven §13 – utvidet myndighet i hastesaker.

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.


