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THON HOTEL KAUTOKEINO - SØKNAD OM FORLENGET SKJENKEBEVILLING
Melding om vedtak sendes til:



Thon Hotel Kautokeino, Biedjovággeveien 2, 9520 Kautokeino.
NAV Kautokeino.

Det vises til:


Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Thon Hotel Kautokeino

Sakens bakgrunn:
Thon Hotel Kautokeino ved direktør Knut Vidar Alseth søker om forlenging av
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på hele hotellområdet, innendørs og utendørs.
Dette gjelder: restaurant, bar, lobbyområde, konferanserommene/selskapsavdeling,
saunaen og jacuzzien, lavvoen samt plattingen ved siden av, det inngjerdede
uteområdet bak hotellet og minibarene på hotellrommene.
Thon Hotel Kautokeino åpnet i 2008. Eier av bedriften er Thon Hotels AS og daglig
leder er Morten Thorvaldsen. Driftsselskapet heter Vidda AS og Morten Thorvaldsen er
daglig leder der også.
Restauranten befinner seg i 1.etg og er på 140 kvm med 140 sitteplasser. Bar/Lobby
befinner seg også i 1.etg og er på 110kvm med 50 sitteplasser. Konferanse og
selskapsavdelingen består av et 140kvm stort lokale med 100 sitteplasser, og et
120kvm lokale med 80 sitteplasser. Det er også en 30kvm stort Lávvu ute med 30
sitteplasser brukt til lukkede arrangementer. Det er i tillegg 63 rom med minibarer.
Pkt. 11 i kommunale retningslinjer sier at "Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin kan
gis til bedrifter som har tilfredsstillende restaurant med variert mattilbud." "Alminnelig
skjenkebevilling for øl og vin kan gis til spisesteder."
Alkohollovens §1-7a om Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om
salgs og skjenkebevilling sier:
"Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på
antallet skjenke- og salgssteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og

ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Det kan også legges vekt på om bevillingssøker eller personer vesentlig i drifta er egnet
til å ha bevilling. Det understrekes at det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn og
at det er rettstridig å ikke legge vekt på slike hensyn."
Vurdering:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om
innvilgning av bevillingen på Thon Hotel Kautokeino vil gi utvidet tilgang på alkohol. Alle
undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk totalt.
Hotellet har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgning innebærer ingen
utvidelse av nåværende tilbud.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften fortsatt får alle bevillinger som
er søkt om da flere andre bedrifter i kommunen er innstilt på liknende bevilling. Slik som
Suolovuopmi Fjellstue og Fjellprodukter AS.
Hotellet innebærer en vesentlig del av servicetilbudet i bygda og er helt sentral for all
turistsatsing i kommunen. I dag er det ikke mulig å drive en slik hotelldrift uten alle
rettigheter.
Forslag til vedtak:
Thon Hotel Kautokeino ved direktør Knut Vidar Alseth innvilges skjenkebevilling for øl,
vin og brennevin på restaurant, bar, lobbyområde, konferanserommene/selskapsavdeling, sauna og jacuzzi, lávvu samt plattingen ved siden av, det inngjerdede
uteområdet bak hotellet etter kommune retningslinjer for perioden fra vedtaksdato til
30. september 2024. Det innvilges også skjenkebevilling for øl og vin ved minibarene på
hotellrommene fra vedtaksdato til 30. september 2024.
Bevillingen faller bort dersom det ikke inngis oppgave over salg og avgift til kommunen
innen 1.februar året etter innberetningsåret. Dersom ikke avgiften til kommunen er
innbetalt i henhold til frist, vil også bevillingen falle bort.
Skjenkestyrer er direktør Knut Vidar Alseth. Stedfortreder er Anni Rauna Triumf.
Begrunnelse:
Thon Hotel har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer ingen
utvidelse av nåværende tilbud.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften fortsatt får alle rettigheter som
er søkt om da både Suolovuopmi Fjellstue og Fjellprodukter AS er innstilt på lik
innvilgning av bevilling.
Hotellet innebærer en vesentlig stor del av servicetilbudet i bygda og er meget sentral
for turistsatsingen i kommunen. I dag er det ikke mulig med en slik hotelldrift uten alle
disse rettighetene.

