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FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS - SØKNAD OM FORLENGELSE AV
SKJENKEBEVILLING
Melding om vedtak sendes til:



Fjellprodukter Kautokeino AS, Hánnouohkká 30B, 9520 Kautokeino.
NAV Kautokeino.

Det vises til:


Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Maras Pub

Sakens bakgrunn:
Maras Pub ved Fjellprodukter Kautokeino AS og innehaver Aleksandar Nanchev søker
om fornyelse av skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.
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 Maras Pub vil gi utvidet tilgang på alkohol. Alle
undersøkelser og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk totalt.
Maras 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
Villmarksenteret AS og Thon Hotel Kautokeino.
Maras Pub tilbyr matservering i tillegg til alkoholservering. De har også sesongbaserte
matopplevelser, festivaler og arrangementer. Et slikt tilbud er ettertraktet i bygda og vil
være med på å øke trivsel og servicetilbudet i Kautokeino.
Forslag til vedtak:
Maras Pub ved innehaver Aleksandar Nanchev innvilges skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin etter kommune retningslinjer for perioden 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.
Skjenkebestyrer er innehaver Aleksandar Nanchev. Stedfortreder er Stoyan Georgiev.
Begrunnelse:
Maras Pub har hatt alle bevillinger som nå søkes om og innvilgningen innebærer ikke
en utvidelse av det nåværende tilbudet. Konkurransemessige hensyn taler også for at
bedriften fortsatt får alle rettigheter som er søkt om da både Villmarksenteret AS og
Thon Hotel Kautokeino er innstilt på en liknende innvilgning. Puben innebærer en del av
servicetilbudet i bygda og er en viktig for det lokale tilbudet til befolkningen med tanke
på mat og opplevelser.

