MØTE NR. 3/2016

HOVEDUTSKRIFT
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset
Møtedato: 14.04.2016
Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:25
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Vegard Loke Rønning
Geir Nesse
Maria Aksberg
Annie Rydningen
Harald Bredesen
Lena Marie Jacobsen
Rydningen

Forfall Møtt for
FO
Maria Aksberg

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann.
Terje Wikstrøm, ordfører.
Kim Rydningen, politisk sekretær.

MERKNADER:

Det fremkommer ingen merknader.

SAKSLISTA:

Godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 7/16 til og med sak 14/16.

SPØRSMÅL:

I forbindelse med skjenkekontroller av skjenkesteder i
Kvalsund kommune. Omsorg- og oppvekstutvalget ber
administrasjonen fremlegge disse.
Rådmannen svarte på følgende spørsmål omsorg og
oppvekstutvalgets medlemmer:
 Status Asylmottak
 Status Oppvekstsenter

ORIENTERINGER:

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Rådmannen orienterte om følgende:
 Kommunebarometeret 2016
Medlemmene, kontrollutvagets medlemmer, rådmann,
ordfører, kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS,
KUSEK IKS, servicekontoret og kommunens hjemmeside:
www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
7/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/297
GODKJENNING AV PROTOKOLL - OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET 10.03.2016

8/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MASTERELV HANDEL 2016
- 2020

9/16

15/993
SALGSBEVILLING FOR SKAIDI HANDEL PERIODEN 2016 - 2020
SKAIDI HANDEL

10/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKEVARER
INNTIL 4,7 PROSENTVOLUM ALKOHOL PERIODEN 2016 - 2020
SKAIDICENTERET

11/16

15/993
BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED
INNTIL 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL FOR PERIODEN 2016 2020 COOP FINNMARK V/ LISS AINA JAKOBSEN

12/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODE 2016 - 2020
SKAIDICENTERET AVD. KROA V/ SVEIN ARNE HANSEN

13/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODEN 2016 - 2020
SKAIDI HOTELL V/ HANS HÅKON JOSEFSEN

14/16

15/993
BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL KVALSUND KROA
2016 - 2020

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
7/16

Kim Rydningen
16/297
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: 030
Møtedato
14.04.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL - OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET 10.03.2016
Leders innstilling:
Protokoll av 10.03.2016 fra Omsorg- og oppvekstutvalget godkjennes.

Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll av 10.03.2016 fra Omsorg- og oppvekstutvalget godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
8/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MASTERELV
HANDEL 2016 - 2020
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Masterelv
Handel, 9715 Kokelv. Kari Aslaksen godkjennes som ansvarshavende og Arnt Steinar
Sporsheim godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Bevillingshaver, Kari Aslaksen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.

Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Masterelv
Handel, 9715 Kokelv. Kari Aslaksen godkjennes som ansvarshavende og Arnt Steinar
Sporsheim godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Bevillingshaver, Kari Aslaksen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
9/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

SALGSBEVILLING FOR SKAIDI HANDEL PERIODEN 2016 2020
SKAIDI HANDEL
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Skaidi
Handel, 9620 Kvalsund. Bjørn Kristiansen godkjennes som ansvarshavende. Det er
ikke behov for stedsfortreder
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Bjørn Kristiansen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra butikk Skaidi
Handel, 9620 Kvalsund. Bjørn Kristiansen godkjennes som ansvarshavende. Det er
ikke behov for stedsfortreder
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Bjørn Kristiansen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
10/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKKEVARER INNTIL 4,7 PROSENTVOLUM ALKOHOL
PERIODEN 2016 - 2020
SKAIDICENTERET
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Skaidisenteret v/ Svein Arne Hansen Det skal kun foregå salg av
alkoholholdig drikke fra butikk Skaidisenteret, 9620 Kvalsund. Bevillingen tildeles
kun om det kan dokumenteres at det ansettes en stedsfortreder innen 19.5.2016 Linda
Hansen godkjennes som ansvarshavende. Kjellfrid Ekrem godkjennes som
stedsfortreder for bevillingen med forbehold om dokumentasjon på bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven innen 19.mai 2016
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.

Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Skaidisenteret v/ Svein Arne Hansen Det skal kun foregå salg av
alkoholholdig drikke fra butikk Skaidisenteret, 9620 Kvalsund. Bevillingen tildeles
kun om det kan dokumenteres at det ansettes en stedsfortreder innen 19.5.2016 Linda
Hansen godkjennes som ansvarshavende. Kjellfrid Ekrem godkjennes som
stedsfortreder for bevillingen med forbehold om dokumentasjon på bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven innen 19.mai 2016
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK
MED INNTIL 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL FOR
PERIODEN 2016 - 2020
COOP FINNMARK V/ LISS AINA JAKOBSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Coop Kvalsund. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra
butikk Coop Kvalsund, 9620 Kvalsund Sara Mathisen godkjennes som
ansvarshavende og Runar Eriksen godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Sara Mathisen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikkevarer inntil 4,7
prosentvolum til Coop Kvalsund. Det skal kun foregå salg av alkoholholdig drikke fra
butikk Coop Kvalsund, 9620 Kvalsund Sara Mathisen godkjennes som
ansvarshavende og Runar Eriksen godkjennes som stedsfortreder for bevillingen.
I henhold til alkohollovens § 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholvelinningspolitikken er salgstiden som følger.
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:
Hverdager fra kl 09.00 til kl. 20.00.
Lørdager og dager før helligdager er kl. 09.00 til kl 18.00
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utenom de oppsatte tidsrammer er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Bevillingshaver, Sara Mathisen, er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at
skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt
med hjemmel i den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
12/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODE
2016 - 2020
SKAIDICENTERET AVD. KROA V/ SVEIN ARNE HANSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidisenteret avd. Kroa.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidisenteret avd. Kroa, 9620 Kvalsund

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidisenteret avd. Kroa.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidisenteret avd. Kroa, 9620 Kvalsund

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
13/16

Rita Dreyer
15/993
Utvalg
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Arkiv: U63
Møtedato
14.04.2016

BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL PERIODEN
2016 - 2020
SKAIDI HOTELL V/ HANS HÅKON JOSEFSEN
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidi Hotel. Hans Håkon Josefsen godkjennes som ansvarshavende for bevillingen og
Bente Urbrott godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidi Hotel, 9620 Kvalsund

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Skaidi Hotel. Hans Håkon Josefsen godkjennes som ansvarshavende for bevillingen og
Bente Urbrott godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.

Skjenking skal kun foregå i lokalene til Skaidi Hotel, 9620 Kvalsund
Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
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BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL
KVALSUND KROA 2016 - 2020
Leders innstilling:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Kvalsund Kroa v/ Jan Hansen. Jan Hansen godkjennes som ansvarshavende for
bevillingen og Kim Hansen godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Kvalsund Kroa, 9620 Kvalsund

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av 2.6.1989, sist endret 17.
desember 2004, gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til
Kvalsund Kroa v/ Jan Hansen. Jan Hansen godkjennes som ansvarshavende for
bevillingen og Kim Hansen godkjennes som stedsfortreder.
Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen
For alkoholholdig drikk gruppene 1 og 2 (vin og øl)
 Mandag til torsdag, fra kl. 12.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag, fra kl. 12.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00
For alkoholholdig drikk gruppene 3 (brennevin)
 Mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
 Fredag og lørdag fra kl. 15.00 til kl. 02.00
 Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppene 1, 2 og 3 utenom de oppsatte tidsrammer
er ikke tilllatt.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.
Skjenking skal kun foregå i lokalene til Kvalsund Kroa, 9620 Kvalsund

Bevillingshaver er i henhold til forskriftens § 1–3 ansvarlig for at skjenking skjer i
overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er
ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til
samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen.
Bevillingen gjøres gjeldende til 31.3.2020 jf Alkohollovens § 1-6

