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REMA 1000 KAUTOKEINO - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING
FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Melding om vedtak sendes til:



Rema 1000 Kautokeino, ved Ida Halvorsen Dagligvare AS.
NAV Kautokeino.

Det vises til:


Søknad om forlenging av salgsbevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1, med
inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Sakens bakgrunn:
Rema 1000 ved Ida Halvorsen dagligvare AS søker om fortsatt salgsbevilling til
maksimaltidene etter loven, kl.08.00 til kl.20.00 på hverdagen, og kl.10.00 til kl.18.00 på
dager før søn- og helligdager, gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, i Kautokeino
for alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol.
Coop Finnmark SA og Oves Varesenter innstilles også til forlenget bevilling som de har
etter kommune retningslinjer.
Alkohollovens § 1-7a om Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om
salgs- og skjenkebevilling sier:
"Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første
ledd er egnet til å ha bevilling. Det understrekes at det skal legges vekt på
alkoholpolitiske hensyn og at det er rettsstridig å ikke legge vekt på slike hensyn.
Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg
eller skjenking. "
All forskning viser entydig at lettere tilgang på alkohol fører til større forbruk av alkohol.
Kommunen har allerede et vinmonopolutsalg med utsalg av sterkere alkoholdrikker. Det
er et klart uttrykt mål innen faglige miljøer og politisk å bevege drikkemønsteret over fra

sterkere drikker til drikker med lavere alkoholinnhold. Forskning viser at faren for
overskjenking og fyll blir større ved inntak av sterkere drikker. Dette er særlig stor
betydning med hensyn på ungdommens drikkemønster.
Under merknader til loven skriver Sosial- og Helsedepartementet:
"Tall på antall bevillinger kan føre til at søkere får avslag på bevillingssøknaden på tross
av at denne ikke skiller seg særlig ut fra tidligere søknader. Særlig er dette aktuelt når
det bare gjenstår en bevilling før taket er nådd, og flere søkere konkurrerer om den ene
bevillingen. Dersom kommunen vil holde fast på begrensningen i antallet, må den foreta
et valg mellom søkerne. Kommunen trenger ikke i slike situasjoner innvilge alle
søknader ut fra prinsippet om likebehandling, men det bør fremgå av vedtaket hvilke
hensyn det er bygget på og hvorfor den ene er foretrukket. I de fleste tilfellene kan
valget mellom konkurrentene forankres i de hensynene som er nevnt, som f.eks.
beliggenhet osv. Men det blir også godtatt at kommunen velger mellom to svært like
søkere på grunnlag av små forskjeller, så lenge valget skjer på et saklig grunnlag. Det
er ikke adgang til å la valget bero på tilfeldigheter som f. eks. loddtrekning. "
Vurdering:
Det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven.
Beliggenheten til søkers butikk er på den andre siden av bruen, og ikke i nærheten av
skolene og dermed heller ikke svært synlig for utsatte grupper slik som barn, ungdom
og personer med alkoholproblemer.
Det understrekes at det er rettstridig å ikke legge vekt på alkoholpolitiske hensyn.
Saksbehandler går inn for at søknaden innvilges av hensyn til at dette ligger innenfor
kommunalt reglement. Likeså som de andre butikkene i kommunen har samme
bevilling.
Et argument som ofte dukker opp under behandlingen av bevillingssøknader er
konkurransemessige hensyn og hensynet til å unngå forskjellsbehandling. Som en ser
ovenfor under "merknader til loven" kan kommunen fritt foreta et valg av søkere ut fra
"små forskjeller" og dermed forskjellsbehandle. Det som er viktig er at valget blir
begrunnet. Å legge vekt på beliggenhet, målgruppe og trafikk som i dette tilfelle
oppfattes av saksbehandler som en større forskjell. Det betyr at Kommunestyret kan
gjøre forskjell mellom butikker dersom dette begrunnes.
Forslag til vedtak:
Rema 1000 ved Ida Halvorsen dagligvare AS innvilges forlenget salgsbevilling til
maksimaltidene etter kommunalt reglement, kl.08.00 til 20.00 på hverdager, og kl.10.00
til 18.00 på dager før søn- og helligdager, utenom dagen før Kristin Himmelfartsdag, i
Kautokeino for alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol i
perioden vedtaksdato til og med 30.september 2024.
Bevillingen faller bort dersom ikke det inngis oppgave over salg og avgift til kommunen
innen 1.feb året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til kommunen er innbetalt
i henhold til frist vil også bevillingen falle bort.

Begrunnelse:
Det legges vekt på alkoholpolitiske hensyn i henhold til Alkoholloven. Beliggenheten til
søkeren butikk er ikke midt i sentrum og ikke i nærheten av skolene og dermed lite
synlig for de utsatte gruppene.
Både Oves Varesenter og Coop Extra har samme bevilling og innstilles til også å få
forlenget bevillingen i henhold til kommune retningslinjer.

