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Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Elva hotel og camping v/ styrer Arnt Ove Andersen gis utvidelse av skjenkeareal for skjenking 

av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på veranda på framsiden av hotellet. 

Skjenkeareal på veranda skal avgrensen med gjerde. 

 

Skjenketid: 

Gruppe 1: Kl: 10.30 - 02.30 

Gruppe 2: Kl: 10.30 - 02.30 

Gruppe 3: Kl: 13.00 - 01.00 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Elva hotel og camping v/ styrer Arnt Ove Andersen søker om utvidelse 

av skjenkeareal med uteservering av alkohol på veranda på fremsiden av hotellet (ved 

hovedinngang).  

Elva hotel og camping har bevilling for skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3. 

Stedfortreder er Siv-Carina Bendiksen.  

 

 

Utvidelsen av skjenkeareal fremkommer i situasjonsplan der ny veranda på fremsiden avhotellet 

ved hovedinngang er inntegnet. Arealmessig ca 30 kvadratmeter.                                                       

Til søknaden er det vedlagt situasjonsplan.  

 



I samtale med styrer opplyses at eksisterende skjenkeareal på veranda ut fra lobby ikke vil bli 

benyttet i framtiden. Dette areal viser seg å ikke være hensiktsmessig grunnet nærhet til 

rommene, dette arealet ligger også i skyggesiden. 

 

Elva hotel og camping har i dag slik skjenketid: gruppe 1 og 2  kl: 06.00 - 02.30, gruppe 3 

kl: 13.00 – 01.00. 

 

Søknaden er forelagt Politiet og Sosialtjenesten for uttalelse. 

 

Politiet uttaler: 

”Politiet i Tana har vurdert forhold i forbindelse med søknad om utvidelse av skjenkeareal, og 

har ingen innvendinger mot at skjenkearealet utvides til å gjelde framsiden av hotellet. En ber 

om klar avgrensing mot parkeringsplass. 

Politiet også har fått informasjon om at eksisterende skjenkeareal på veranda ut fra lobby bar 

ikke vil bli benyttet i framtiden. ” 

 

Sosialtjenesten uttaler: 

” Hjelpetjenesten har ikke innvendinger mot at Elva hotell og camping utvider sitt skjenkeareal 

i henhold til søknaden” 

 

 

Vurdering 

 
Elva hotel har i sin søknad ønsket endring av sine arealer for uteservering. Det taes sikte på bygging av 

veranda like ved hovedinngangen til hotellet, mot parkeringsplassen. Det vises til politiets uttalelse hvor 

de særlig ber om klar avgrensning mot parkeringsplassen. 

Hotellet har også uttalt at arealet som de i dag har for utservering er lite hensiktsmessig grunnet 

plassering som er skyggefullt og mot gjesterommene, de ønsker endring mot en mer hensiktsmessig 

plassering. 

Rådmannen har ingen motforestillinger for dette, men presiserer at arealet må avgrenses med gjerde også 

mot parkeringsplassen. 

 

Skjenketiden er tilpasset tiden som er i nabobedriften som også har uteservering på sin veranda. 

 

 

 



Elva hotel og camping
Silbageaidnu 12
9845 Tana Tana den 24.05.13

(org: 890522742)

Til
Tana kommune

9845 Tana

SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL

Det søkes om utvidelse av skjenkeareal med ca 40 m2.

Området skal benyttes for uteservering i tilknytning til Elva hotell ved
hovedinngang til hotellet, arealet er avmerket på vedlagte plantegning.

Området blir forskriftsmessig inngjerdet.

Med hilsen 
Elva hotell og camping

Arnt Ove Andersen 
(sing)


