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Dárjunlobi ohcan Søknad om skjenkebevilling
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
1. Mollisjok Lodge as:ii, Simen Andre Johnsena bokte, juolluduvvo dábálaš vuolla, viidna
ja buolliviidna-dárjunlohpi boradanrestoráŋŋastis.
2. Dárjunvásttolaš lea Per Edvard Johnsen ja sadjásažžan lea Simen Andre Johnsen.
3. Vuovdinlohpi juolluduvvo 31.12.2023.
4. Dárjunáigi muddejuvvo Alkoholalága § 4-4 vuođul ja gieldda gárrenpolitihkalaš
doaibmaplánas beaivvis 21.06.01.
5. Alkoholadárjun lea lohpi tii 12.00 rájis tii. 01.00 rádjai.
6. Dárjojuvvon alkohola galgá luohpat maŋimustá 30 minuvtta maŋŋá dárjunáiggi loahpa.
7. Láhkavuođđudus: Alkoholaláhka §§ 1-6, 1-7, 4-2, 4-4 ja 7-1.
1. Mollisjok Lodge as v/ Simen Andre Johnsen innvilges alminnelig skjenkebevilling for øl,
vin og brennevin i sin spiserestaurant.
2. Skjenkeansvarlig er Per Edvard Johnsen og stedfortreder er Simen Andre Johnsen.
3. Bevillingen gis frem til 31.12.2023.
4. Skjenketiden reguleres av Alkohollovens § 4-4 og av kommunens rusmiddelspolitiske
handlingsplan av 21.06.01.
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5. Skjenking av alkoholholdige drikker tillates fra klokken 12.00 til kl. 01.00.
6. Konsum av ut skjenket alkoholholdig drikk må opphøres senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
7. Lovhjemmel: Alkoholloven §§ 1-6, 1-7, 4-2, 4-4 og 7-1.

Saksutredning
Mollisjok Lodge as søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i sin
spiserestaurant i Mollisjok.
Mollisjok Lodge as er en nystartet bedrift. Bedriften drives i lokalene til tidligere Nedre
Mollisjok fjellstue. I lokalene har det tidligere vært gitt skjenkebevilling for øl/rusbrus og vin.
Mollisjok Lodge as eies av Simen Andre Johnsen. Styrets leder er Per Edvard Johnsen.
Mollisjok Lodge as søker om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdige drikker for øl, vin
og brennevin i sin spiserestaurant. Skjenketiden oppgis å være fra klokken 12.00 til klokken
01.00.
Skjenkeansvarlig er Per Edvard Johnsen og stedfortreder Simen Andre Johnsen. Begge har
gjennomført og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning.

Vurdering
Følgende bestemmelser i Alkoholloven gjelder ved søknad om skjenkebevilling:
Bevillingshaver og styrer/stedfortreder (§ 1-7b og 1-7c):
Loven setter krav om uklanderlig vandel både i forhold til alkohollovens formål samt skatteavgifts- og regnskapslovgivning. I forhold til søknaden fra Mollisjok Lodge as, har politiet
dokumentert uklanderlig vandel.
Det er også et krav om at det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Styrer og stedfortreder
må være ansatt på salgs- og skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. I
styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
Mollisjok Lodge as oppgir Per Edvard Johnsen som skjenkeansvarlig og Simen Andre Johnsen
som stedfortreder. Begge har gjennomført og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning.
Begge oppfyller kravene til å kunne godkjennes som skjenkeansvarlig og stedfortreder.
Omfanget av bevillingen (alkohollovens § 4-2):
I henhold til alkoholloven kan bevillingen gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker.
Bevilling for brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for
vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl.
Med alminnelig bevilling menes at det er adgang til å skjenke til alle kategorier gjester som
oppfyller lovens krav om aldersgrenser med videre.
Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker (§ 4-4):

6

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. Skjenketiden i søknaden fra Mollisjok
Lodge as er fra klokken 12.00- 01.00. Dette er innenfor de ordinære reglene.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Bevillingsgebyr (§7-1):
Skjenkestedet skal årlig betale et bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt
mengde alkoholholdig drikk. Det er bevillingsmyndigheten som fastsetter gebyret, og det tilfaller
kommunen. Gebyret skal i første rekke dekke kostnader ved behandling av bevillingssøknaden
og kontroll med utøvelsen av bevillingen.
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