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SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING PÅ ALFREDS KRO.
Søker om ambulerende

bevilling på lørdag 15/02 i forbindelse

til kl. 03.00 og brennevin til kl. 02.00.
Som skjenkeansvarlig

Kautokeino,

star jeg selv.

2020/01/20

Aleksandar Nanchev

med konsert for skjenking av øl og vin

/
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Saksnr. Arkivkode
Deres ref søknad datert 20.01.20, mottall av NAV Guovdageaidnu

SØKNAD OM AMBULERENDE
15.02.20

Kautokeino 27.01.20

Avd/Sek/Saksb:
20.01.20

SKJENKEBEVILLING

Saral.E.Hcetta

PÅ ALFREDS KRO

Det vises til:
Søknad mottatt 20.01.20
Alkoholloven
-Kommunale retningslinjer
Saksfremlegg:
En bevilling kan unntaksvis omfatte lokaler som er atskilt. Det avgjørende vil være i hvilken
grad bevillingsmyndigheten etter omstendighetene finner det rimelig å betrakte de atskilte
lokalene som én og samme skjenkevirksomhet og om bevillingshaveren vil være i stand til å
føre nødvendig og forsvarlig tilsyn med skjenkingen i lokalene. Dette kan ikke avgjøres på
generelt grunnlag, men må vurderes av bevillingsmyndighetene ut fra omstendighetene i den
enkelte sak.
Det er ikke noe krav om at det skal innhentes uttalelser fra politi til utvidet skjenkebevilling.
I følge kommunalt reglement vedr salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino
kommune står det at slike søknader delegeres rådmannen. Vedtaket skal refereres i
påfølgende kommunestyre. Rådmannen har igjen delegert avgjørelsen til NAV leder.
Vurdering:
Søknaden gjelder ambulerende skjenking på Alfreds kro i forbindelse med konserter søndag
15.02.20 med skjenking av øl og vin frem til k1.03:00 og brennevin frem til kl. 02:00. Det
bør ikke betegnes som vedvarende fare for økning av tilgang og avhengighet av
alkoholholdige drikkevarer så lenge dette skjer ved et offentlig skjenkested og under pålagt
kontroll.

Melding til bevillingsinnehaver:
Kautokeino kommune krever gebyr for ambulerende bevillinger, gitt med hjemmel i

Alkohollovens § 7-1.2.1edd.Gebyret er satt til kr 300,- pr bevilling.
8.2 skjenketider. Kautokeino kommune hur folgende regler:
Skjenking av øl og vinsfra kl. 10:00 til kl. 01:00 på hverdager
Skejnking av ol og vin.fra kl. 10:00
kl. 02:00 natt til lordag og sondag
Skjenking av brennevin.fra kl. 13:00 til kl. 01:00 på hverdager
Skejnking av brennevinfra kl. 13:00 til kl. 02:00 natt til lordag og sondag

Vilkår for bevillingen:
Arrangementet skal ha dørvakter.
Bevilingsinnehaver skal betale kr 300,- pr bevilling. Totalt 300kr. Regning vil bli
sendt!
Vedtak:
Fjellprodukter Kautokeino AS innvilges ambulerende bevilling på Alfreds Kro med
skjenking av øl og vin frem til k1.03:00 og brennevin frem til kl. 02:00 i forbindelse med
konsert 15.02.20 etter kommunalt reglement og etter Alkoholloven § 1.6
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Saksbehandler: Sara Irene E. Hætta
Kopi:
Lensmannen i Kautokeino
Servieetorget, Kautokeino kommune
Skjenkekontrollorer
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