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SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL
NYE BEIARN TURIST SENTER AS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Moldjord
17/228

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

13/17 Driftsutvalget
L 6/17 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
19.04.2017
26.04.2017

DRIFTSUTV ALGETS BEHANDLING
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Behandling:
Repr. Marit Moldjord ble erklært innabil og fratrådte under behandlingen.

Vedtak:
Nye Beiarn Turistsenter AS gis alminnelig beviling til skjenking etter alkohollovens § 1-7,
under forutsetning av plettfri vandel og at uttalelse fra politiet, og skatte-og
avgiftmyndighetene ikke taler imot.

Styrer:
Stedfortreder:

Oddbjørn Djupdal
Det gis fritak fra kravet om stedfortreder under forutsetning av
at styrer er tilstede ved virksomhet/skjenkelokalet i åpningstiden
(les innenfor kommunens grenser).

Nye Beiarn Turistsenter AS 84kvm
01.05.2017 - 30.09.2019

Mandag - søndag kL. 13.00 - 01.30
Mandag - søndag 13.00 - 01.00

Skjenkelokale:
Bevilingsperiode:
Skjenketid gruppe 1 og 2:
Skjenketid gruppe 3:

Ved uteservering på terrasse avsluttes skjenking kl 24.00.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Merethe Selfors

Behandling:
Repr. Marit Moldjord ble erklært inhabil og fratrådte under behandlingen.

Rådmannens innstiling:
Nye Beiarn Turistsenter AS gis alminnelig beviling til skjenking etter alkohollovens § 1-7,
under forutsetning av plettfri vandel og at uttalelse fra politiet, og skatte-og
avgiftmyndighetene ikke taler imot.

Styrer: Oddbjørn Djupdal
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Stedfortreder: Det gis fritak fra kravet om stedfortreder under forutsetning av
at styrer er tilstede ved virksomhet/skjenkelokalet i åpningstiden
(les innenfor kommunens grenser).

Nye Beiarn Turistsenter AS 84kvm
01.05.2017 - 30.09.2019

Mandag - søndag kL. 13.00 - 01.30
Mandag - søndag 13.00 - 01.00

Skjenkelokale:
Bevilingsperiode:
Skjenketid gruppe 1 og 2:
Skjenketid gruppe 3:

Ved uteservering på terasse avsluttes skjenking kl 24.00.

Saksutredning/Bakgrunn:

Oddbjørn Djupdal søker om beviling til skjenking av alkohol i forbindelse med kafedrift på
Nye Beiarn Turistsenter AS. Djupdal har avlagt og bestått kunskapsprøve - alkoholloven den
28.03.2017.

Nye Beiarn Turistsenter AS har fire eiere, som hver har 25 % eierandel i selskapet. Djupdal er
oppført som daglig leder.

Det søkes om beviling til skjenking i forbindelse med vanlig kafedrift og pubkvelder i enkelte
helger. Når det arrangeres pubkvelder vil matserveringen stoppe kL. 22.30. Det søkes om
mulighet for skjenking av øl, vin og brennevin (gruppe 1 -2 og 3)

Skjenkearealet blir oppgitt til å være 84 kvadratmeter (lokalet med terrasse). Virksomheten
blir oppgitt å være kafe/kafeteria og pub. Ønsket skjenketid er innenfor kafeens åpningstid,
som er 13.00 til 02.00.

Djupdal søker også om at kravet til stedfortreder fravikes på bakgrunn av størrelse på
skjenkestedet og forventet omsetning.

Vurdering:

Alkohollovens § 1-7 a (( Ved vurdering om at beviling bør gis, kan kommunen blant annet
legge vekt på antallet salgs- og sJqenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppen,
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for

øvrig;;.

((Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevilinger til salg eller
sJqenking;;.

Generelt vurderes at Beiarn kommunestyre har lagt opp til en liberal oppfølging av
alkohollovens skjenkeregler. Dette innebærer utstrakt administrativ aksept på søknader om
ambulerende skjenketilatelser og skjenketilatelser til enkelanledninger i tilegg til de
tilatelser som politisk er gitt til faste skjenkesteder. Praksis vurderes å være i tråd med
kommunestyrets vedtatte politikk. De politisk vedtatte alkoholpolitiske retningslinjene er en
del av kommunens rusplan.

Beiarn kommune har ingen øvre grense på hvor mange skjenkebevilinger man gir i
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kommunen. Nye Beiarn Turistsenter er en tidligere virksomhet som nå har fått nye eiere og
nyt navn. Det er således ikke et nytt skjenkested. Beiar kommune øker ikke antall
bevilinger i kommunen med å gi løye til denne bedriften.

Beiarn kommune anser det heller ikke for å være noen spesielle merknader i forhold til
lokalmiljø, trafikk- og ordensmessige forhold, stedets karakter eller i fut næringspolitiske
hensyn.

Søker viser til stedets størrelse og forventet lave omsetning når han søker om fritak fra
stedfortreder; i alkohollov ens § 1-7c heter det at ((det for hver beviling skal utpekes en styrer
med stedfortreder som må godlfjennes av bevilingsmyndigheten. Det kan gjøres unntakfra

kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bL. a. av hensyn til salgs- eller sJqenkestedets
størrelse. Styrer eller stedfortreder må være ansatt på salgs - eller skjenkestedet elle arbeide
i virksomheten i kraf av eierstiling. Som styrer kan bare utpekes den som styringsrett over
salg eller sJqenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillngen. I styrers
fravær påhviler styrers plikter stedfortreden;

Rådmannen stiler noen spørsmål ved håndteringen og oppfølging skjenkingen dersom det
ikke utpekes stedfortreder. På bakgrunn av stedets størrelse og forventet omsetning er det
nærliggende å tro at styrer kommer til å være til stede i periodene med drift. Det er mulig å
inneha en styrerrolle og ikke være fysisk på stedet, men det er ønske om at kommunestyret
stiler krav til tilstedeværelse ved skjenkested/virksomhet siden ingen av stedets eiere er bosatt
i kommunen.

Det søkes om åpningstider fra kL. 13.00 - 02.00, men det fremkommer ikke av søknaden om
dette gjelder for ukedager så vel som helgedager.

I alkohollovens § 4-4 heter det, (( SJqenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan sJqe fra
13.00- 24.00. SJqenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller
utvide tiden for skjenkim! i forhold til det som følger av første ledd. (vår understreking)

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av
annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kL. 03.00 og 06.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30. minutter etter skjenketidens
utløp;;.

For Nye Beiarn Turistsenter som setter åpningstidene sine fra 13.00- 02.00 innebærer dette at
alkoholsalget må opphøre senest kL. O 1.30. jf. konsumet av utsJqenket alkoholholdig drikk må
utløpe senest 30.minutter etter skjenketidens utløp. Kommunestyret har anledning til å sette
begrunnede begrensninger i skj enketiden.

Saken er sendt til uttalelse til kommunalleder med ansvar for sosiale tjenester, til
skattemyndighetene og til Politiet. Eventuelle uttalelser derfra vil bli lagt ved saken så snart de
foreligger og senest før kommunestyrets sluttbehandling av saken.
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