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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP

Tid: 08.04.2016 kl.: 14:00 - 15:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr.  071/16 - 071/16

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen@fauske.kommune.no
(Husk begrunnelse)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og
vedtak i sakene.

SAKSLISTE : - MØTE NR  8/2016

Sak nr.: Sakstittel:

071/16 FAUSKE HOTELL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Fauske, 08.04.16

Jørn Stene Berit Vestvann Johnsen
ordfører formannskapssekretær

mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no


FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/4674
Arkiv sakID.: 16/976 Saksbehandler:  Hilde Christine Sørensen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet
Sak nr.: 071/16 FORMANNSKAP Dato: 08.04.2016

FAUSKE HOTELL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Vedlegg: Søknad
Kunnskapsprøver
Epost fra Fauske hotell

Sammendrag:

Fauske Hotell AS har skiftet eiere og i den anledning er det fremmet søknad om skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

Styrer, som det i søknaden er søkt på, innehar ikke kunnskapsprøven. Dermed har Fauske hotell
inngått en midlertid arbeidsavtale med Lise Dahlberg, som innehar kunnskapsprøven.

Fauske Hotell AS holder til i Storgt. 82. Denne søknaden gjelder for perioden år 2016.

Saksopplysninger:

I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht.:
1. Selskapet som søker bevillingen
2. Type virksomhet
3. Skjenkelokale

Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte.
Det er ikke framsatt noen merknader vedrørende vandel for noen av de involverte fra Skatt nord,
Skatteoppkreveren i Fauske eller politiet.

Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal
godkjennes som styrer/stedfortreder. Det foreligger dokumentasjon på at både styrer og
stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.

Virksomheten har søkt serveringsbevilling.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan, og mener at søker kan innvilges skjenkebevilling.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Fauske Hotell AS org.nr.: 915 662 471 – gis bevilling for skjenking for alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår:

Tupe bevilling: Alminnelig
Skjenkested: Fauske Hotell AS
Type virksomhet: Hotell, restaurant, bar/minibar, pub, diskotek
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk

handlingsplan
Styrer: Lise Dahlberg
Stedfortreder: Unni Barkhald

Bevillingsperiode: 08.04.2016 – 30.09.2016

Geir Mikkelsen
rådmann
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Fauske kommune

Søknad  om bevilling  til skjenking  av alkohol

i perioden
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Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

1. Bevillingssøker:

a) Dersom søker er en fysisk person oppgis:

Navn:

Adresse: Postnr/-stedr

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:

Personnr:

b) Dersom søker er et foretak oppgis:

Bevillingssøker (drifts selskapet):
Navn:

'/-Au5uF II C.l rG(c fiS
Adresse/postadr. : Postnr/-sted:

5roQ, G. p,fA 32- 116 5i4 '61), o] PA U;;6<.6

Daglig leder: Personnr. (11 siffer)
IK I/vf" tJ eJ V Il ~ O t., 0'-1 b ~

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:
-10S ~1 'A.d o "IS :2.,1 I G, 09 7- 5 5 51 n;«!

Organisasjonsnr: 'ilS f:,&  ')._ L/jl
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SØknad om bevilling til skjenking av alkohol

2. Virksomhetens eier( e)

a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis:

Navn: Eierandeli %

Adresse: Postnr/-sted:

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:

Personnr (11 siffer):

b) Hvis foretak har eierinteresser oppgis (Bruk eget ark hvis flere.):

Navn: Eierandel i %

51AD 55AlG f; 1  o eO tVItJ C ri? IOd ;;,

Adresse: Postnr/-sted:

' 110 ?J9S 'Ef 00/ '0000'

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:

l SS St '2_ Cl o ~ -:;  5 S'S t1- u}

Organisasjonsnr:
Aksionærer/deltakere Adresse Personnr: Eierandel:

ST IG 01(0 fJ/LS6 rJ
U~ rWC~A ''Y./Gf610 "'1 I  OnI..{  (;, '(, 100 %
Cl! O)  (.' t'"7c.,I.)i2! .

(Bruk om nødvendig eget ark i tillegg)
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Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

3. Eier/utleier av skjenkestedet

NavnJFinnanavn Fødselsnr (11 silfer) Oraamsaslensnummer

FA u SUb ti  cu .01 (\/5 'lIS G c '(  '-1"1 /

BostedsadresselKontoradr  .lPostadr. Telefon dagtldlmobUtlf

51 ut( G. A 7p. fJ'1.lfB tjl'{ '6 1. vit- A L I5p<,6 7 5b C/1..(')00

Postnr Poststed Skattekommune Telefax

() 9<.- 0; F AU 5 kr fp.U5t<.  6 '?- 7 (., 't'5 ' ~y q

b) Partene i leiekontrakten:

Navn firma/person:

Org.nr.lPersonnr  (11 siffer)

Org.nr.zl'ersennr  (11 siffer)

Navn firma/person:

c) Aksjonærer  med eierinteresser  i den faste eiendommen:

Navn: JteI'89AR' (11 siffer) OQ(j..  N~

5r R O 55/~LG- bl O LOf\)i NG- ~7'1 i "-I'(j CJ , Sy

Navn: Personnr (11 siffer)

51' ('7 O rr O Nit_j'6N i c:> o'i (ot5
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Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

4. Styrer for skjenkebevillingen:

Navn:

WI(l To~( lY30t< (I) ti
Adresse: Pestnr/-sted.

V IfJJ-I \I rI ti l'J i -;f A 'V;z oo fi-1U5t. E

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:

' 7? "o 1- O (] G L/ lb 00 C~  (j

Personnr:

5. Stedfortreder for styrer:

Navn:

U AJJV ~ f; At{ t~ ti p.LO

Adresse: Postnr/-sted:

S T oQ  GAT(\ ('l. 5 J5 ?.-o (I fAv)k6

Telefon  dagtid: Mobil: Telefax:

rCjL 0'2 005 1 S~ '7l 01./

Personnr:

Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om å ha en stedfortreder  fravikes,  bes grunnen
til dette onnllitt her
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Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

6. Skjenkestedet:

Navn:

ffi U5io:! ( [lofbcC A5
Besøksadr. Postadr. Postnr/-stedr

) 1 c/{_G-.p:f ~ 't;1_ s- '1._01 t fJ (/5 f:)_ -(

Telefon dagtid: Mobil: Telefax:
' 1  ;;" o' 'L 0 0 C)

' 17 GI..j S ' ~I' ?=t

7. Beskrivelse

Skjenkeareal:  Alkoholvare  (kryss av): Type bevUUng (kryss av):
m2 []I Øl Kl Vin [3J Brennevin æJ Alminnelig D Til sluttet

selskap

Type virksomhet (kryss av):
g] Spiserestaurant ~Bar ~  Diskotek

EI Kafelkafeteria ~Pub lE] Annet fVl l,v1 (2 A~

Skienketid: Åpninestid:
Fra kl. 01.  u C) til kl. 01  '  O o Fra kl. CO· o (J til kl. 00. oG
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Søknad om bevilling  til skjenking  av alkohol

Vedlegg:

Følgende dokumentasjon  skal følge søknaden:

Følger vedlagt (kryss av):
L'!9 t. Finnaattester  for alle selskaper som er invol vert i driften av stedet.
Bl · 2.  Rolleutskrift  fra Brønnøy sundsregistrene .
O 3.  Tegninger  av skjenkearealet.
O 4.  Kopi av husleieavtale  (hvis skjenkingen  foregår i leide lokaler)
~ 5. Kopi av aksjebok  (hvis aksjeselskap)
~ 6.  Dokumentasjon  på styrers og stedfortreders  tilknytning  til skjenke stedet.
liS! 7. Dokumentasjon  på st yrers og stedfortreders  kvalifikasjoner .
~ 8. Erklæring

8. Erklæring

Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer idriften av
bevertningsstedet  og å innhente nødvendig tillatelse fØr igangssetting  av slike driftsendringer
som krever kommunal  behandling.

Jeg forplikter meg til å sende Fauske kommune årlig oppgave over omsatt volum av
alkoholvarer  i bevertnings stedet.  Jeg samtykker i at det innhentes oppg ave over
bevertningsstedets  innkjøp av alkoholvarer fra leverandører  med tilvirknings- ,  engros- og
salgsbevilling  for alkoholholdig  drikk til bruk for kommunen  ved fastsettelse av det årlige
alkohol gebyret.

Fauske den /.l(kVI?

Søker U"d e rS k ri f ~~4_(tf~, ;j ~ ~ _
v
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[Veiledning  for søknaden
Søknad  om b evilling til skjenking av alkohol

Bevillingssøker:
Skjenkerett gis til den for hvis regning virksomheten  drives. Bevillingshaver kan være en
fysisk eller juridisk  person, f .eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen
sammenslutning.  Bevillingen  gis til den som har det økonomiske ansvaret for selve
skjenkevirksomheten,  dvs. driftsselskapet.  Dersom skjenkestedet  skal drives som
enkeltmannsforetak,  gis bevillingen  til vedkommende  fysiske person. Dersom det er en
juridisk person som står for driften, gi s bevillingen  til denne. Bevillingen kan bare gis til
lovlig stiftet juridisk person.

Eiere:
Punktet fylles ut med navn ,  adresse,  personnummer  (for fysiske personer med eierinteresser),
foretaksnummer  og aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser) .  Alle eierandeler føres i
prosent.

Vandelskrav:
Sentrale personer i virksomheten  må ha vist uklanderlig  vandel. Kravet retter seg mot
bevillingshaver  og person som eier vesentlig del av virksomheten  eller vesentlig del av
selskap som driver virk somheten,  eller som oppebærer  en vesentlig del av dens inntekter .  Det
retter seg også mot person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse  på
virksomheten.  Dette vandelskravet  betyr at disse personene  ikke kan ha forbrutt seg mot
relevant lovgivning,  dvs .  alkohollovgivning,  bestemmelser  i annen lovgivning som har
sammenheng  med alkohollovens  formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kommunen  kan be om at bevillingssøker  redegjør for hvem det er relevant å vurdere i forhold
til vandel.

Styrer og stedfortreder:
For hver bevilling  skal det utpekes en styrer med stedfortreder  som må godkjennes  av
bevillingsmyndigheten.  Styrer og stedfortreder  må være ansatt på skjenkestedet  eller arbeide i
virksomheten  i kraft av eierstilling .  Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenkingen,  herunder  ansvaret for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen . I styrers fravær
hviler styrerens plikter på stedfortrederen.  Bevillingshaveren  må straks SØke om godkjenning
av ny styrer dersom den gamle slutter.

Styrer og stedfortreder  må være over 20 år og ha dokumentert  kunnskap om alkoholloven  og
bestemmelser  gitt i medhold  av den .  Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig
vandel i forhold til alkohollovgivningen  og bestemmelser i annen lovgivning som har
sammenheng  med alkohollovens  formål.

Kravet om å ha en stedfortreder  for styrer kan fravikes  dersom det virker urimelig for
eksempel i forhold  til skjenkestedets  størrelse .  Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om
stedfortreder  fravikes,  må dette grunngis i søknadsskjemaet  under punktet om stedfo rtreder.

Skjenkestedet:
Her redegjøres  det for driftskonsept ,  meny, og eventuelt  annet publikumstilbud.  Det skal
gjøres rede for om stedet presenteres med ulikt konsept  til forskjellige tider, for eksempel om
eventuelt mattilbud  endres eller fjernes til visse tider .  Bruk eventuelt eget ark.
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Søknad om bevilling til skjenking av alkohol
Alkoholvare:
Dersom det gis brennevinsbeviUing,  vil det også bli gitt vin- og ølrett, Bruk eventuelt eget ark
til å redegjøre for om det søkes om brennevinsrett  på særskilte vilkår, bare til sluttet selskap,
tidsbegrenset  e.l.

Type virksomhet:
Bevillingen  kan bare utøves for en bestemt type virksomhet.  Det skal være samsvar mellom
virksomhetsbeskrivelsen i søknaden og faktisk konsept publikum presenteres  for på et
bevertningssted.  For spiserestaurant  utfylles eventuelt eget skjema med nærmere
opplysninger.

Skjenkeareal.
Skjenkeretten  kan bare utøves i et bestemt, godkjent  lokale .  Alle søkere skal vedlegge tegning
over skjenkeområde.  Tegningen skal være påført mål og vise plassering av eventuell bardisk .

Skjenketid:
Skjenketid for alkohol fastsettes til maksimum  kl .  03.00.  I desember måned er skjenketiden
minimum  til kl. 02.00.  Skjenketiden reguleres for øvrig av alkohollovens  § 4.4 .

Søknadsadresse:
Søknaden sendes Fauske kommune ,  Postboks 93,8210  FAUSKE

Spørsmål:
Eventuelle  spørsmål  i tilknytning til søknaden og den videre behandling av den besvares av
leder for Servicetorget  på telefon 75 600600,
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Fra: Therese Olsen
Sendt: 8. april 2016 09:29
Til: Berit Vestvann Johnsen
Emne: VS: Kontrakt Lise
Vedlegg: 0186_001.pdf

Fra: Trine Nøvik [<mailto:Trine@stadssalg.no>]
Sendt: 7. april 2016 18:39
Til: Therese Olsen
Emne: Kontrakt Lise

Heia.
Da kommer signert kontrakt med Lise Dahlberg og det søkes da om skjenkebevilling på Lise Dahlberg
som styrer og med Unni Barkhald som stedfortreder.

Håper alt går greit på møte i morgen.

Snakkes.

Med vennlig hilsen

Trine Nøvik | Viseadm.dir
Stadssalg AS | Olav V`s gate 100 | N-8004 Bodø
Mobil: 95 21 16 09 | Faks: 75 58 72 01
www.stadssalg.no <http://www.stadssalg.no/>
Følg Stadssalg på Facebook
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