
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 02.05.2017 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2017 Til kl. 12:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kenneth Svendsen FRP 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Evald Solbakken 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til innkallinga: 

· Per-Gunnar Kung Skotåm (R): Sikring på Statskog eiendommer, f.eks. Rupsi. Hvem 
skal ta dette opp med Statskog? 

· Kenneth Svendsen (FRP): Ber om status stopp av salg av diesel i Kleiva. 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): Ber om status for demensomsorg Eiaveien - Budsjett 

· Ottar Skjellhaug (AP): Lokal forvaltning med fjelloven. Hva gjør Fauske? 

 

Merknader til dagsorden: 

· To ekstra saker settes på dagorden. 
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Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Kenneth Svendsen (FRP): 
Råmannen svarte. Dieselutsalg i Kleiva. Det er 2 formelle problemstillinger: Gjeldende 
reguleringsplan og at det ikke er søkt om tillatelse til å selge diesel. Skal ha dialogmøte med 
Rokkan 12. mai. Fram til da vil utsalget ikke ble stengt. 

Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Kommunalsjef svarte. Planlegging Eiaveien starter til høsten. Samhandlingsområdet Helse og 
omsorg og Fauske Eiendom har ikke hatt kapasitet til mer enn åpning av Sagatun og 
planlegging av Buen. Eiaveien er ikke klarstilt før avtalen med ambulansen går ut 2019/2020. 
Det arbeides med blålysbygget. Sak ang. Buen skal være klar til kommunestyret i juni. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
027/17 Godkjenning av møtebok  

028/17 Delegerte saker i perioden  
029/17 Referatsaker i perioden  

030/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune  
031/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF  

032/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom 
KF 

 

033/17 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-
2025 

 

034/17 Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling  
035/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  

036/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  

037/17 Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt  

038/17 TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - Bevilgning til 
kommunekomite 

 

039/17 Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2017  
040/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen  

041/17 Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader 
prosjekt Vestmyra skole 

 

042/17 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling - Han Sylte 
Kolonial AS 
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027/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 027/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
028/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak til enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 028/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
029/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune støtter uttalelsen fra Norddal kommune. 
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Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 029/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
030/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
 
031/17: Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 
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Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
032/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 032/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
033/17: Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  
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Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
 
 
034/17: Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 02.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
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035/17: Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo 
og i Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo 
og i Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske kommune inngår avtale med Fjellfarer om leirskole for 7. trinn fra og med skoleåret 
2017-2018. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
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Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo 
og i Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
 
 
036/17: Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig 
prøveprosjekt. Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  

 
 
 
037/17: Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 
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Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 037/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 037/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 

 
 
 
038/17: TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - Bevilgning til kommunekomite 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-
1001 til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Unicef 2017. 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 038/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-
1001 til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Unicef 2017. 

 
 
 
039/17: Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Søknad om økonomisk støtte fra Foreningen for fotballbane for jenter og gutter I Kobanê 

datert 03.01.2017 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 



Side 11 
 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Natur og Ungdom datert 14.02.2017 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 1: 
Kobane støttes med kr. 5.000,- fra formannskapets konto. 

AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Søknad om økonomisk støtte fra Foreningen for fotballbane for jenter og gutter I Kobanê 

datert 03.01.2017 støttes med kr. 5.000,- fra formannskapets konto. 

2. Søknad om økonomisk støtte fra Natur og Ungdom datert 14.02.2017 avslås. Det er 
ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
040/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· ................................... 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· ................................... 

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Pkt. 3: Som nytt medlem i helse- og omsorgsutvalget velges Vera Solbakk 
Pkt. 4: Som nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget velges Ole Ragnar Jenssen. 
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Rådmannens forslag til innstilling og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
 
 
041/17: Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader prosjekt Vestmyra skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 
FOR- 041/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
 
 
042/17: Søknad om utvidelse av skjenkebevilling - Han Sylte Kolonial AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Han Sylte AS, org. nr. 813 164 892 gis bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk som 
ikke er brennevin: 
 
Type bevilling:                    Tilvirkning av alkoholholdig drikk 
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Skjenkested:                    Han Sylte AS, Trivselsveien 270, 8215 Valnesfjord 
Type virksomhet:          Kafe/kafeteria 
Styrer:                              Mathilde Winter 
Stedfortreder:                     Håvard Winter 
 
Bevillingsperioden er fra innvilgelsesdato til 30.09.2020 
 
Det stilles vilkår for bevillingen at Han Sylte AS registrerer seg som særavgiftspliktig hos 
Skatteetaten. Han Sylte AS må sende inn søknad senest en måned før produksjonen 
starter. Tilvirkning av alkoholholdig drikk kan ikke starte før registering er utført.  
 
Det stilles også vilkår om at søknad sendes til Mattilsynet om oppstart av ny 
næringsvirksomhet. Det er en forutsetning at Mattilsynet godkjenner tilvirkning av 
alkoholholdig drikk, før tilvirkning av alkoholholdig drikk kan starte opp.  
 
 
Han Sylte AS må også sende inn søknad som registering som særavgiftspliktig hos 
Skatteetaten og godkjennelse fra Mattilsynet til kommunen, før tilvirkning av 
alkoholholdig drikk kan starte opp. 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 042/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Han Sylte AS, org. nr. 813 164 892 gis bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk som 
ikke er brennevin: 
 
Type bevilling:                    Tilvirkning av alkoholholdig drikk 
Skjenkested:                    Han Sylte AS, Trivselsveien 270, 8215 Valnesfjord 
Type virksomhet:          Kafe/kafeteria 
Styrer:                              Mathilde Winter 
Stedfortreder:                     Håvard Winter 
 
Bevillingsperioden er fra innvilgelsesdato til 30.09.2020 
 
Det stilles vilkår for bevillingen at Han Sylte AS registrerer seg som særavgiftspliktig hos 
Skatteetaten. Han Sylte AS må sende inn søknad senest en måned før produksjonen 
starter. Tilvirkning av alkoholholdig drikk kan ikke starte før registering er utført.  
 
Det stilles også vilkår om at søknad sendes til Mattilsynet om oppstart av ny 
næringsvirksomhet. Det er en forutsetning at Mattilsynet godkjenner tilvirkning av 
alkoholholdig drikk, før tilvirkning av alkoholholdig drikk kan starte opp.  
 
 
Han Sylte AS må også sende inn søknad som registering som særavgiftspliktig hos 
Skatteetaten og godkjennelse fra Mattilsynet til kommunen, før tilvirkning av 
alkoholholdig drikk kan starte opp. 

 
 
 
 


