
       

 

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Telefon, Telefonmøte 

Dato: 13.07.2015 

Tidspunkt: 12:00-12:25 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Sigrund Hestdal Medlem AP 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Halvar M Wahlgren Nestleder H 

Gerd H Kristiansen Medlem KRF 

Olaug Bergset Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Lidvart Jakobsen LEDER AP 

Karoline Olaussen MEDL UNG 

 

Følgende medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

John R Karlsen MEDL FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte ikke: 

Navn   

Ida O. Bakkejord Musum (Ap) var innkalt for Lidvart Jakobsen (Ap) 

 

 

  

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Marie Gaino Rådmann 

  

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________    ______________________  

Halvar Wahlgren   Anne-Marie Gaino 



   Utvalgssekretær                                         Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 24/15 Skjenkebevilling Oksfjord og Straumfjord IL 

(OSIL) 2. august 2015 - "Fjordhåven" 

 2015/1747 

 

 

Orienteringer 

Rådmannen orienterte om ordførers sykefravær, som kan bli langvarig.   

Varaordfører fungerer som ordfører inntil videre. Det må derfor velges ny midlertidig 

varaordfører, jfr kommunelovens § 9 nr 2. 

 

  



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1747-3 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 02.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/15 Nordreisa formannskap 13.07.2015 

 

Skjenkebevilling Oksfjord og Straumfjord IL (OSIL) 1. august 2015 - 

"Fjordhåven" 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.07.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Oksfjord og Straumfjord IL v/Knut Lilleng gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 

gruppe 1 og 2 (øl og vin) 1. august 2015. Skjenkested er Oksfjord grendehus, 

Oksfjordhamn. 

 I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes fra kl 20:00 til kl 02:00 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år 

 Skjenkeanvsvarlig er Knut-Eivind Lilleng. 

 Det kreves en skjeneavgift på kr 290,-. 

 

Rådmannens innstilling 

 Oksfjord og Straumfjord IL v/Knut Lilleng gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 

gruppe 1 og 2 (øl og vin) 1. august 2015. Skjenkested er Oksfjord grendehus, 

Oksfjordhamn. 

 I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes fra kl 20:00 til kl 02:00 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år 

 Skjenkeanvsvarlig er Knut-Eivind Lilleng. 

 Det kreves en skjeneavgift på kr 290,-. 

 

 

Saksopplysninger 

Oksfjord og Straumfjord il v/Knut Lilleng søker om skjenkebevilling for alkoholholdig 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=Alkoholloven
https://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2010-06-24-1252?q=Kommunal+forskrift+for+salgs-+og


drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 1. august. De forventer en omsetning på 100 liter øl 

(gruppe 1) og 20 liter i vin (gruppe 2).  

Det søkes om skjenking fra kl. 21.00 til kl. 02.00. 

Skjenkeansvarlig er Knut-Eivind Lilleng. 

 

Hovedarrangementet er «Fjordhåven», og etter fiskekonkurransen avholdes det fest på 

grendehuset. Det vil bli matservering, og i tillegg til servitører skal de ha vakter. Arrangementet 

skal ha 18 års aldersgrense og inngangsbillett. 

 

I søknaden opplyses det at overskuddet fra «Fjordhåven» skal gå til en ønskelig framtidig 

kunstgressbane i Oksfjord, og at de arrangerer en fest på kvelden hvor de serverer varm rett og 

ønsker derfor bevilling for øl og vin. 

 

Pr tlf. 2.7.15 opplyser Knut Lilleng at det forventes at det kommer ca. 80 personer på festen. Det 

blir en – 1 – vakt per 20 personer, 4 totalt. I tillegg blir det 2 brannvakter som vil vite 

hvor brannslukningsapparater er og nødutganger er. 

 

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor har gitt følgende uttalelse: 

Fra politiets side er det ikke ønskelig at det gis skjenkebevilling til offentlige fester, ut i fra 

ordensmessige hensyn. Dersom kommunen likevel skulle innvilge søknaden så forutsettes det at 

alkoholloven og kommunale forskrifter følges. 

Arrangør må også melde inn arrangementet til politiet i god tid. 

 

Vurdering 

I henhold til § 5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader 

for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uke før arrangementet skal holdes. 

Denne søknaden er mottatt 30. juni og er derfor innenfor fristen. Bevillingen er knyttet til en 

bestemt begivenhet – fest i forbindelse med fiskekonkurransen «Fjordhåven».  

 

I henhold til kommunal forskrift kan skjenking skje fra kl 20:00 til kl 02.00. 

 

 


