
SAK SF RAM L E G G

Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 17 / 1340

Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS

Rådmannen si tilråding:

Med heimel i Alkoho llova § 1 - 6 får Vertskap i fjellet AS v/Ingvild Iversen generelt
skjenkeløyve på Nigardsbreen Gjesteheim for drikk som inneheld opp til 60% volumprosent
alkohol, gruppe 1,2, og 3, (øl, vin og brennevin).

Løyvet gjeld for kaf eteria og sitjegruppe ved inngangen med til saman ca. 30 sitjeplassar. I
tillegg vert det gitt løve til skjenking ute på inngjerda område rundt kafeen.

Skjenketider
Skjenking av brennevin skal vere avslutta kl. 01.00.
Skjenking av øl og vin skal vere av slutta kl. 01.30.

Skjenking ute skal vere avslutta kl. 23.00.

Skjenkestyrar: Ingvild Iversen
Reservestyrar: Katrin Bunte



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg:
Uprenta vedlegg :

Samandrag:

Nigardsbreen Gjesteheim, Jostedal har igjen skifta eigarskap. Det er oppretta eit nytt
selskap, Vertskap i Fjellet AS, med Ingvild Iversen frå Oppegård kommune som eigar. Ho
søker om skjen king av øl, vin og brennevin , og er sjølv oppnemnd som styrar for løyvet.
Katrin Bunte er oppnemnd som reservestyrar. Ho er dagleg leiar ved Mundal Hotell i
Fjærland, og er styrar for skjenkeløyve der.
Gjesteheimen er ei lita verksemd med kafeteria og overnatting, som vert drifta om
sommaren og stengt om vinteren.

Ved overdr aging av verksemd fell skjenkeløyvet bort, og det blir såleis søkt om nytt løyve.

Rådmannen tilrår at løyve vert gjeve som omsøkt.

Utval som har vedtaksmynde:
Mynde til utvalet er gjeve i fylgjande lov, forskrift eller delegeringsmynde:

Fakta :

Nigardsbreen Gjesteheim, Jostedal har igjen skifta eigarskap. Det er oppretta eit nytt
selskap, Vertskap i Fjellet AS, med Ingvild Iversen frå Oppegård kommune som eigar. Ho
søker om skjenking av øl, vin og brennevin, og er sjølv oppnemnd som styrar f or løyvet.
Katrin Bunte er oppnemnd som reservestyrar. Ho er dagleg leiar ved Mundal Hotell i
Fjærland, og er styrar for skjenkeløyve der.

Ved overdraging av verksemd fell skjenkeløyvet bort, og det blir såleis søkt om nytt løyve.
Gjesteheimen er ei lita verksemd med kafeteria/restaurant og overnatting . Den blir drifta om
sommaren, men stengt om vinteren.

Vurdering:

Ingvild Iversen og Katrin Bunte er begge kvalifiserte til å drive skjenking.

Saka er oversend lensmannen i Luster. Han har ingen merknad til søknaden.

Det har ikkje kome merknader i samband med skjenk ing på Nigar dsbreen Gjesteheim
tidlegare. D et er ikkje noko som tilseier at verksemda ikkje kan driva vidare.

Rådmannen tilrår at løyve vert gjeve som omsøkt.

Dato: 10.04.17

Jarle Skartun Anita Bjørk Ruud
rådmann Leiar servicetorget
_____________________________________________________ _______________
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