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SØR-VARANGER KOMMUNE 

Boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no  

 
 

TILLEGGSLISTE 1 
 
 
 

Utvalg: Utvalg for levekår  
Møtedato: 18.06.2012 
Møtested: Møterom Viksjøen 
Møtetid: Kl. 11:00 
 
 
 

Vedlagt følger tilleggssaker:  
 

Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID:  
 

035/12 GRENSELØS AS - SØKNAD OM 
SKJENKEBEVILLING FOR MS SVENNER II 
01.07.2012 - 30.06.2016 
Saksordfører: Knut Mortensen 
(knut.mortensen@trollnet.no)  

12/716 

    

036/12 ARCTIC ADVENTURE RESORT - SØKNAD OM 
SKJENKEBEVILLING 01.07.2012 - 30.06.2016 
Saksordfører: Andre Johnsen (and-jo5@online.no ) 

12/1178  

 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 15.06.2012   
 

 
 

 
Stine Tharaldsen 

Utvalgsleder  
 
 
 
 

           SMW 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         

Boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no   

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Kirsti A. Dahlberg 
Konsulent: , tlf.  

Dato:  04.06.2012 

Arkivkode:  K2-U63 Arkivsaksnr.:  12/716 
Saksordfører: 
Knut Mortensen 

 
SAKSGANG 
Behandling: Møtedato: Saksnr.: 
Utvalg for levekår 18.06.2012 035/12 
 
 
  

GRENSELØS AS – SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR MS 
SVENNER II 01.07.2012 – 30.06.2016 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 
Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

31.01.2012 
 

I Grenseløs AS - MS 
Svenner II 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

26.03.2012 U Grenseløs AS - MS 
Svenner II 

BEVILLINGSAVGIFT OG OMSETNINGSTALL 
2011-2012 

23.04.2012 I Grensløs AS OPPGAVE - OMSETNINGSTALL FOR 
SKJENKEBEVILLING 2012 

09.05.2012 U Grenseløs AS/MS 
Svenner II 

VEDR. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

 
 
 
 
 
Faktiske opplysninger: 
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Grenseløs AS søker om skjenkebevilling for MS Svenner II for perioden 01.07.2012 – 
30.06.2016.  Skjenkebevillingen gjelder for øl, rusbrus, sterkøl, vin og brennevin. 
 
Søknaden har i h.h.t. Alkoholloven vært sendt på høring til Øst-Finnmark politidistrikt, GSV, 
Skatt Nord, økonomiavdelingen, brannsjefen og sosialtjenesten.  Ingen av høringsinstansene 
har bemerkninger til søknaden.   
 
Det vises til Alkohollovens § 1.7.2 Kommunal bevilling til fly, tog, skip og andre 
transportmidler, 1. og 2. ledd: 
 
”Statlig bevilling, jfr. § 5.2, gis til fly, tog og skip som er kollektive transportmidler og til visse 
cruiseskip på turer med flere dagers varighet.  Med kollektivt transportmiddel menes 
transportmiddel som går i rute på bestemte strekninger, til fastsatte tider og som er åpent for 
allmennheten. 
 
For skjenking på alle andre typer tog og skip, som f.eks. leievogner, rundturer, 
sightseeingturer, utleie for dagsturer, kreves kommunal bevilling.” 
 
Videre vises det til § 1.7.5, 5. og 6. ledd: 
 
”I tilfelle toget eller skipet er undergitt kommunal bevillingsmyndighet, skal bevillingen gis av 
den kommune toget eller skipet starter sine turer fra. 
 
Dersom skipet legger til kai eller land i en annen kommune på en slik måte at det i realiteten 
blir et skjenkested i kommunen, må det foreligge bevilling fra denne kommunen.  Dersom det 
imidlertid bare seiler gjennom en annen kommunes farvann, vil det ikke trenge bevilling fra 
den aktuelle kommunen.  Dette gjelder også i de tilfellene hvor skipet legger til kai eller til 
land i andre kommuner for å slippe av eller ta opp turdeltakere.” 
 
Innvilgede skjenkebevillinger skal utøves i h.h.t. Alkoholloven og alkoholpolitiske 
retningslinjer for Sør-Varanger kommune 01.07.2012 – 30.06.2016, samt forutsetningen om 
at evt. pålegg fra politiet blir fulgt. 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 
ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 
for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
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Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Søknad om skjenkebevilling fra Grenseløs AS for MS Svenner II innvilges for 
bevillingsperioden 01.07.2012 - 30.06.2016, som følger: 
 

- Bevillingshaver: Grenseløs AS 
- Organisasjonsnr.: 986 599 988 
- Skjenkested-/lokale: MS Svenner II, Salong 1 og 2, samt soldekk foran og bak 
- Alkoholvare:  Øl, rusbrus, sterkøl, vin og brennevin 
- Kontaktperson: Liudmila Wille 
- Styrer:   Liudmila Wille, f. 10.03.1967 
- Stedfortreder:  Karl Magne Wille, f. 23.04.1952 
- Utendørs:  Soldekk foran og bak 

 
Bevillingen skal utøves i h.h.t. Alkoholloven og alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-
Varanger kommune 01.07.2012 – 30.06.2016.  Det er en forutsetning at evt. pålegg fra 
politiet blir fulgt. 
 
Søkeren gjøres oppmerksom på at i h.h.t. Alkohollovens § 1.7.2, 6. ledd, gjelder bevillingen 
fra Sør-Varanger kommune ikke, dersom skipet legger til kai eller til land i en annen 
kommune på en slik måte at det blir et skjenkested i kommunen.  Da må det også foreligge 
bevilling fra denne kommunen.  Dersom det bare seiler gjennom en annen kommunes 
farvann, vil det ikke trenge bevilling fra den aktuelle kommune.  Dette gjelder også i de 
tilfellene hvor skipet legger til kai eller til land i andre kommuner for å slippe av eller ta opp 
turdeltakere.   
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         

Boks 406, 9915 Kirkenes 
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 
www.svk.no   

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Kirsti A. Dahlberg 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  05.06.2012 

Arkivkode:  K2-U63 Arkivsaksnr.:  12/1178 
Saksordfører: 
Andre Johnsen 

 
SAKSGANG 
Behandling: Møtedato: Saksnr.: 
Utvalg for levekår 18.06.2012 036/12 
 
 
  

ARCTIC ADVENTURE RESORT - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 
01.07.2012 - 30.06.2016 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 
Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

27.03.2012 
 

U Arctic Adventure 
Resort 

BEVILLINGSAVGIFT OG OMSETNINGSTALL 
2011-2012 

23.04.2012 I Arctic Adventure 
Resort 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ ELLER 
SKJENKEBEVILLING 

16.05.2012 U Øst-Finnmark 
politidistrikt;  

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL 
UTTALELSE 

05.06.2012 I Øst-Finnmark 
politidistrikt 

UTTALELSE - SKJENKEBEVILLING ARCTIC 
ADVENTURE RESORT 

06.06.2012 I Skatt nord SKATT NORDS HØRINGSUTTALELSE TIL 
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA 

14.06.2012 U Arctic Adventure 
Resort 

MANGLENDE INNRAPPORTERING AV 
OMSETNINGSTALL 2011-2012 
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Faktiske opplysninger: 
Arctic Adventure Resort søker om skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 – 30.06.2016.   
Skjenkebevillingen gjelder for øl, rusbrus, sterkøl, vin og brennevin. 
 
Søknaden har i h.h.t. Alkoholloven vært sendt på høring til Øst-Finnmark politidistrikt, GSV, 
Skatt Nord, økonomiavdelingen, brannsjefen og sosialtjenesten.  Ingen av høringsinstansene 
har bemerkninger til søknaden.   
Innvilgede skjenkebevillinger skal i h.h.t. Alkoholloven og alkoholpolitiske retningslinjer for 
Sør-Varanger kommune 01.07.2012 – 30.06.2016, samt forutsetningen om at evt. pålegg fra 
politiet blir fulgt. 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 
ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 
for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
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Søknad om skjenkebevilling fra Arctic Adventure Resort innvilges for perioden 01.07.2012 – 
30.06.2016, som følger: 
 
- Bevillingshaver:   Arctic Adventure Resort 
- Organisasjonsnr.:  983 501 907 
- Skjenkested-/lokale: Restaurant, utestamper og villmarksgamme i Lille Jarfjord 
- Alkoholvare:  Øl, rusbrus, sterkøl, vin og brennevin 
- Kontaktperson:  Lars Petter Øie 
- Styrer:   Lars Petter Øie, f. 06.04.1970 
- Stedfortreder:  Guro Brandshaug, f. 06.10.1980 
- Utendørs:   Utestamper og villmarksgamme i Lille Jarfjord 
 
Bevillingen skal utøves i h.h.t. Alkoholloven og alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-
Varanger kommune 01.07.2012 – 30.06. 2016.  Det er en forutsetning at evt. pålegg fra 
politiet blir fulgt. 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
  




