STJØRDAL KOMMUNE

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2018/5865-6

Saksbehandler:

Anne Mari Grønseth

Saksframlegg
Utvalg
Komite Levekår

Utvalgssak

Møtedato

Coop Midt-Norge avd. 105 Extra Skatval - salgsbevilling
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Det gis slik salgsbevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:
Bevillingshaver:
Salgssted:
Daglig leder:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgstid:

Coop Midt-Norge, org. nr. 938 786 054
Coop Midt-Norge avd. 105 Extra Skatval
Torbjørn Skei f. 02.06.64
Linda Vikvald f. 06.03.80
Ellisiv Høilo Johansen f. 18.04.82
Mandag til fredag kl. 08.00 – 20.00,
Lørdag, dag før helligdag kl. 08.00 – 18.00

Vilkår:
 Alkoholholdig drikk skal ikke være slikt plassert at den
kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.
 Bevillingshaver skal delta i Ansvarlig Salg.
 Internkontrollen skal være dokumentert innen en måned etter at butikken har
åpnet.
Bevillingen gis til og med 30.09.2020.

Vedlegg:
Søknad om salgsbevilling datert 15.06.2018 og skisse av butikken

Saksopplysninger
Coop Midt-Norge søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 ved
dagligvarebutikken Coop Midt-Norge avd. 105 Extra Skatval, Skatvalsveien 137. Butikken
planlegger å åpne februar 2019.
Som styrer for bevillingen søkes Linda Vikvald f. 06.03.80 godkjent, som stedfortreder Ellisiv
Høilo Johansen f. 18.04.82.
Butikken skal ha åpningstid fra kl. 07.00 – 23.00 på hverdager og fra kl. 08.00 – 20.00 lørdager.
Det søkes om salgstid for alkoholholdig drikke gruppe 1 på hverdager fra kl. 08.00 – 20.00 og
fra kl. 08.00 – 18.00 på lørdager. Dette er innenfor maksimaltidene, jfr. Stjørdal kommunes
retningslinjer pkt. 6.
I forskrift gitt med hjemmel i alkoholloven heter det i § 3- 3:
«På salgssted for alkoholholdig drikk gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en slik måte at
den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk»
I følge retningslinjene pkt. 6 skal det være et synlig og fysisk skille mellom alkoholfrie drikker.
Av søknaden og tegninger vedlagt søknaden fremgår det at salgsarealet er på netto 620 kvm.
Det er innhentet uttalelse fra politiet og skatteoppkreveren som ikke har noe å bemerke til at
søknaden innvilges.
Alkohollovens bestemmelser for salgsbevilling for alkoholholdig gruppe 1 er oppfylt.
Det følger av Stjørdal kommunes retningslinjer for bevillingssaker at det skal stilles krav om
deltakelse i prosjekt Ansvarlig Salg, samt at alkoholholdig drikk er slikt plassert at den ikke kan
forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.
Vurdering:
Det tilrås at salgsbevilling innvilges som omsøkt og med vilkår som beskrevet over.

