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SUOLOVUOPMI FJELLSTUE AS - SØKNAD OM FORLENGET
SKJENKEBEVILLING
Melding om vedtak sendes til:



Suolovuopmi Fjellstue AS, 9525 Máze.
NAV Kautokeino.

Det vises til:


Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Suolovuopmi Fjellstue

Sakens bakgrunn:
Suolovuopmi Fjellstue ved daglig leder Mai-Liss Klingan søker om videre
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.
Allerede fra før av har Suolovuopmi Fjellstue bevilling for skjenking av øl klasse 2 og 3,
vin og brennevin etter kommunale retningslinjer.
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 Fjellstua vil gi utvidet tilgang på alkohol. Alle undersøkelser
og forskning viser entydig at større tilgang medfører større forbruk totalt. Søker har hatt
alle bevillinger som nå søkes om og innvilgning innebærer ingen utvidelse av
nåværende tilbud.

Suolovuopmi ligger langt unna normal bebyggelse og en fornying av bevilling vil ikke
medføre vesentlig større tilbud til kommunens befolkning. Bedriften sikter seg inn på
turister og fiskere/jegere og her har et skjenketilbud stor betydning.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får alle bevillinger som er søkt
om da både Masi Turistsenter og Kautokeino Villmarksenteret er innstilt på innvilgning
av liknende bevilling.
Forslag til vedtak:
Suolovuopmi Fjellstue ved daglig leder Mai-Liss Klingan innvilges skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin på restauranten, røykeplass/terrasse samt rom etter kommunale
retningslinjer for periode 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 Mai-Liss Klingan. Stedfortreder er Marie Kristine Klingan Haugsnes
Begrunnelse:
Siden det skal legges vekt på alkoholpolitiske hensyn, er det viktig å vurdere om et
tilbud ved Suolovuopmi Fjellstue vil gi utvidet tilgang på alkohol. Søker har pr. dags dato
alle bevillinger som det søkes om og innebærer ikke utvidelse av nåværende tilbud.
Suolovuopmi ligger langt unna normal bebyggelse og en fornying av bevilling vil ikke
medføre vesentlig større tilbud til kommunens befolkning. Bedriften sikter seg inn på
turister og fiskere/jegere og her har et skjenketilbud stor betydning.
Konkurransemessige hensyn taler også for at bedriften får medhold i alle rettigheter det
er søkt om, da både Masi Turistsenter og Kautokeino Villmarksenter er innstilt på en slik
innvilgning på liknende bevilling.

