
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/20   

Sakstittel:  SØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON COOP 

FINNMARK SA 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Coop Finnmark SA på bevilling for salg 

av alkoholholdig drikke som inneholder inntil 4,7 vol.prosent alkohol – gruppe 1 

2. Salgstiden settes til kl. 08:00 – 20:00 på hverdager, og kl. 09:00- 18:00 på lørdager.  

3. Som styrer godkjennes daglig leder Sigurd Kvammen Rafaelsen. 

4. Som stedfortreder godkjennes Arnt-Otto Persen 

5. Bevillingsperioden gjelder til 1.9.2020 eller inntil annet bestemmes av kommunestyret 

jf. Alkoholloven § 1-6 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 

 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven  

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Coop Kjøllefjord SA og Coop Finnmark SA har fusjonert, og Coop Finnmark SA har søkt 

om ny bevilling etter fusjonen. Coop Finnmark SA driver på tidligere bevilling ut 

marsmåned, og er gitt tillatelse til å drive fram til ny søknad blir behandlet i kommunestyret, 

maks ut 30.4.17. Dette er i hht. Alkoholloven § 1-10. 

 

Dokumentasjon fra søker og uttalelse er funnet i orden.  

 

Kommunen kjøper tjeneste fra Alkontroll AS for kontroll av salgs- og skjenkesteder. 

Gjennomgang av kontroller viser ingen anmerkninger fra kontrollør de siste årene. 

 

Alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger må fornyes dersom kommunestyret ikke har 

bestemt noe annet, i hht. Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden 

 

§1-6 andre ledd: 

«……Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. …..» 

 



§ 1-6 tredje ledd: 

«…….Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal 

opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen 

bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må 

søkes om fornyelse for……..»  

 

 

 

Vurdering: 

Bevilling til Coop Finnmark SA gir ikke en økning i antall bevillingshavere, da dette er en 

overdragelse av virksomhet. og det innstilles derfor på bevilling til Coop Finnmark SA fra 

3.4.2017. 

Lebesby kommune har ikke hatt gjennomgang av alkoholpolitisk plan, herunder vurdert 

bevillingspolitikken, og kan således ikke fatte beslutning etter § 1-6 tredje ledd om utvidet 

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 1.9.2020 eller inntil annet 

bestemmes av kommunestyret i hht. § 1-6.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


