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SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL - 
MIDNATTSOL AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet fatter følgende vedtak: 
 
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 17.06.2020 fra Midnattsol AS, slik: 
 

1. Salgsbevilling for alkohol: øl, vin og brennevin – alkoholgruppe 1, 2 og 3. 
  

2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Daze Gosteva med stedfortreder 
Harald Holte. 

 
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på 

omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal 
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs. etterskuddsvis) 
innleveres innen 1. april hvert år.  

 

4. Bevillingen gjelder for skjenking fra Midnattsol kro og gjelder innenfor fastsatt 
tidsrom og regler for salg av alkoholholdig drikk i Ibestad kommune gitt i 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune. Dette innebærer blant 
annet at bevillingen er gyldig frem til 30.06.2025.  

 
5. Bevillingens gis under forutsetning om at gebyr beregnet i henhold til innleverte 
omsetningsoppgave (dvs. bevillingsgebyret) for 2019 innbetales 

 
 
Vedlegg:  

1. Søknad om servering- og skjenkebevilling for alkohol 
2. Høringssvar fra NAV 
3. Høringssvar fra Politiet 
4. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune 

 
 
 
 



56/20 Serverings- og skjenkebevilling for alkohol - Midnattsol AS - 20/00295-2 Serverings- og skjenkebevilling for alkohol - Midnattsol AS : Serverings- og skjenkebevilling for alkohol - Midnattsol AS

 

 

 
2 

Kort beskrivelse av saken 
Søknaden gjelder fornyelse av salgsbevilling for øl, vin og brennevin - alkoholgruppe 
1, 2 og 3. Søknaden gjelder fornying av bevilling for skjenking i samme lokaler som 
før.  
 
Fakta i saken 
Innvilgelse og fornyelse av kommunal skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning 
av alkoholholdig drikk mv. og søknaden er behandlet etter følgende paragrafer: 
§§ 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 1-8, 1-8a og 1-9. 
 
Søkeren innehar allerede en servering- og skjenkebevilling for Midnattsol kro som 
utløper 30.06.2020.  
Søknaden har vært forelagt sosialtjenesten og politiet til uttalelse. Det foreligger svar 
fra begge. Ingen har merknader til bevillingen. 
 
Vurdering 
Søknaden er i tråd med kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan.  
Ifølge delegeringsreglement av 30.05.2013 kap. 9.1 er det tillagt formannskapet å 
fatte vedtak i denne typen saker. 
 
Helse og miljø  
Ingen konsekvens 
 
Personell  
Ingen konsekvens 
 
Økonomi 
Ingen store konsekvenser. Kommunen vil kunne motta en årlig inntekt i form av et 
bevillingsgebyr fra bevillingsinnehaver (dette regnes etterskuddsvis). 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren mener at søknad om servering- og skjenkebevilling innvilges. 
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NAV IBESTAD // ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Postadresse: Postboks 116 // 9450 HAMVIK

Besøksadresse : Nøysomheten 95 // 9450 HAMNVIK
Tel: 55553333

www.nav.no

Ibestad kommune
Kopparvika 7
9450 Hamnvik

Deres ref: Vår ref: Vår dato: 19.06.2020

Uttalelse vedr. søknad om skjenkebevilling fra Midnattsol AS
Sak 20/00295-3

Vi viser til søknad om skjenkebevilling fra Midnattsol AS v/ Vibeke Aspdal i forbindelse
med at deres gjeldende bevilling utløper 30.06.20.

Sosialtjenesten Ibestad kommune har ikke innvendinger mot at Midnattsol AS gis fortsatt
skjenkebevilling fra 01.07.20.

Vi forutsetter at bevillingssøker og skjenkestyrer har god kunnskap om Alkohollovens
bestemmelser og at loven følges.
Ansvarshavende bes om å ha spesielt fokus på at det ikke foregår overskjenking, samt at det
ikke foregår skjenking til mindreårige.

Vi minner om at smittevernregler for serveringssteder ihht. covid19-forskriften må følges,
herunder Ibestad kommunes bestemmelser.

Vennlig hilsen
NAV Ibestad

Eli Skog
leder

Vennlig hilsen
NAV Ibestad
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Troms politidistrikt 

 

Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf: (+47) 77 79 60 00 Org. nr: 974769425  

E-post: post.troms@politiet.no   www.politi.no 

 

 

 

 

Ibestad  kommune 

v/Linn-Iren Sande 

Troms politidistrikt 

   

Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 

20/00295-3 20/32394 23.06.2020 

 

 

Anmodning om uttalelse serverings- og skjenkebevilling Midnattsol a/s.  
 

 

Viser til anmodning om uttalelse fra politiet i forhold til salgs- og skjenkebevilling i aktuelle 

sak. 

Politiet har ingen anmerkninger på skjenkebestyrer, stedfortreder eller styrer av salgsbevilling. 

. 

Politiet har heller ingen innsigelser mot skjenkestedet i forhold til trafikale eller ordensmessige 

utfordringer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

John-Kåre Granheim 

Politioverbetjent 

Seksjonsleder forebyggende og 

etterretning 

Midt-Troms lensmannsdistrikt 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Arkivsak-dok. 20/00298-1 
Saksbehandler Trond Hanssen 

 
Saksgang Møtedato 

Formannskap            
 

   
 
 

ENDRING AV BYGNINGSSTATUS FRA FRITIDSBOLIG TIL 
HELÅRSBOLIG - NAPPEN 15, GBNR. 107/1 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar følgende: 

1. Fritidsbolig med adresse Nappen 15 endres fra fritidsbolig til helårsbolig med 
hjemmel i Plan og bygningslovens § 20-1, bokstav d samt § 20-2, 
søknadspliktige tiltak.  

2. Matrikkelfører endrer status i matrikkelen etter Matrikkelforskriftens §60. 
 
Vedlegg:  

1. Søknad fra hjemmelshaver 

 
Kort beskrivelse av saken: 
Det søkes om å endre bygningsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig. Dette på grunn av 
ønske om utleie til nye innbyggere i kommunen.  
 
Fakta i saken: 
Fritidsboligen er vurdert utfra de krav som stilles til helårsbolig, da særlig med tanke 
på romstørrelser og rømningsveier. For denne fritidsboligen er disse innenfor 
kravene, og det er derfor enkelt å gi positivt svar til hjemmelshaver.  
 
Dette er et søknadspliktig tiltak etter Plan og bygningslovens §20-1, bokstav d, (varig 
eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 
drift av tiltak som nevnt under bokstav a), samt § 20-2, Søknadspliktige tiltak. 
 
Tiltaket må legges inn etter Matrikkelforskriftens § 60. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at tiltak som kan bidra til at det bosetter seg nye 
innbyggere i kommunen er positivt, og at kommunen bør strekke seg langt innenfor 
de fullmakter vi har. I dette tilfellet vil det komme to nye innbyggere til kommunen. 
 
Helse og miljø:  Ingen konsekvens 
 
Personell:   Ingen konsekvens 
 
Økonomi:  Ingen konsekvens 
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Kommunedirektørens konklusjon: 
Kommunedirektøren mener at alle søknader om endring av bygningsstatus fra 
fritidsbolig til helårsbolig er positivt og bør godkjennes så lenge at fritidsboligen 
holder de krav som Plan og bygningsloven setter, og anbefaler formannskapet å 
vedta saken.  
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Saksbehandler Linn-Iren Sande 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK INNENFOR 100-
METERSBELTET - FLYTEBRYGGE - GBNR 109/42, ROAR 
SÆTERVOLL - NY BEHANDLING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Roar Sætervoll gis i medhold av Plan- og bygningsloven § 19-3, og Havne 
og farvannslovens § 29, punkt c, midlertidig dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 til å anlegge flytebrygge i strandsonen på gbnr 109/42 
frem til 31.12.2023. 

 
2. Det gis anledning til tidsforlengelse av tiltaket, begrenset til 
kommunestyreperiodene. En slik søknad skal senest sendes inn 1 mnd. før 
periodens utløp. Om søknad ikke er mottatt innen fristen regnes tillatelsen 
som utløpt, og bryggen skal fjernes innen periodens slutt. 

 
3. Tiltaket skal ikke være til hinder for fri ferdsel i strandsonen. 

 
Begrunnelse: Formannskapet ønsker ikke permanent å binde bruken av 
strand- og sjøarealene til fritidsformål. 

 
Vedlegg:  

- Søknad om tillatelse til tiltak, datert 26.05.2020 
- Signert avtale ang. bruk av flytebrygge av 10.02.2020 

 
Kort beskrivelse av saken 
Roar Sætervoll har i søknad av 26.05.2020 søkt om tillatelse til å legge ut flytebrygge 
ved eiendom gbnr 109/42 i Straumen. Søknaden har vært på høring til 
sektormyndighetene med frist for uttalelse 10.06.2020. Det er kommet inn 3 
høringssvar, men ingen innsigelser eller merknader til tiltaket. 
 
Fakta i saken 
Lovbehandling:  Plan- og bygningsloven og Havne og farvannsloven. 
Type søknad:  Søknad om dispensasjon 
Ansvarlig søker:  Roar Sætervoll 
 
Dispensasjon fra 100-metersbeltet skal behandles politisk. 
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Det har tidligere ikke vært så vanlig med utleggelse av flytebrygger. Vi ser likevel at 
dette er noe som blir mer aktuelt ettersom flere går til anskaffelse av fritidsbåter. 
Roar Sætervoll fikk i formannskapets vedtak 33/19 den 11.04.2019 midlertidig 
dispensasjon til å anlegge flytebrygge i strandsonen på gbnr 109/42. Dispensasjonen 
gjaldt frem til 31.12.2019. Det søkes derfor om fornyet dispensasjon på samme 
eiendom. Flytebryggen det søkes om i denne omgang har imidlertid et større areal 
enn det som ble gitt oppgitt i søknad i 2019.  
 
Den omsøkte bryggen er tiltenkt privat bruk, og skal benyttes av 4 brukere jf. avtale 
signert 10.02.2020. Flytebryggen vil ligge i Straumen hvor det er begrenset båttrafikk 
og bryggen skal benyttes i forbindelse med hobbyfiske. Tiltaket er planlagt med en 
størrelse på 12,5m X 3,0m. 
 
Det er viktig for landsdelen og kommunen å legge til rette for en aktiv bruk av kysten. 
I dag driftes det ikke på havet på samme vis som før i tiden, og fartøyene har endret 
seg. Det er dermed behov for å tilrettelegge for en ny bruk. 
 
Tiltaket vil i seg selv ikke være til hindring for ferdsel i strandsonen og er ikke regnet 
som et varig byggverk da det enkelt kan løsnes fra landfestene og flyttes.  
 
Der utlagt en flytebrygge på eiendom gbnr 109/49 i følge flyfoto av 2017. Det er ca. 
60 meter mellom eksisterende og omsøkte flytebrygge. 
 
Vurdering 
Dispensasjonen behandles etter planbestemmelsen § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø 
og vassdrag) og § 19-2 (dispensasjonsvedtak). For å gi dispensasjon må det gjøres 
en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det 
må foreligge en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det 
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Tiltaket er tiltenkt til privat formål og vil ikke gagne andre enn utbyggere i hht avtale 
signert 11.02.2020. 
Havne og farvannslovens § 29 Vilkår i tillatelse åpner for at kommunen med rettighet 
kan legge vilkår for vedtak i kommunens sjøområde. Punkt c omhandler 
tidsbegrensing. 
 
Helse og miljø  
Aktiv bruk av kystlinja er positivt, det må likevel også sørges for at denne er åpen for 
fri ferdsel for alle. Byggverk i sjøområde fører med seg en viss form for privatisering, 
og det er viktig å ha kontroll med dette. 
 
Personell  
Ingen konsekvens 
 
Økonomi 
Ingen konsekvens 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
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Kommunedirektøren mener at permanente tillatelser for tiltak i strandsonen må gis 
med forsiktighet etter nøye vurdering og tilrår at formannskapet gir en midlertidig 
tillatelse for utlegging av flytebryggen. 
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