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Skjenkebevilling på Helgeland kolonial - Nyt Helgeland
AS
Rådmannens innstilling:
1. Alstahaug formannskap gir Nyt Helgeland AS, org. nr. 826 441 062 skjenkebevilling
for innendørs skjenking av øl, vin og brennevin på Helgeland kolonial, Torolv
Kveldulvsons gate 41, 8800 Sandnessjøen.
2. Som skjenkestyrer godkjennes Stine Aleksandersen og som stedfortreder godkjennes
Senta-Rebecca Lürssen.
3. Bevillingsperioden er fra d.d. til og med juni 2024.
4. Skjenking innendørs innvilges på følgende vilkår:
 Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 har maksimal skjenketid fra kl. 06.00 til kl.
02.00 alle dagene i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe
annet.
 Alkoholholdig drikke gruppe 3 har maksimal skjenketid fra kl. 13.00 til kl.
02.00 alle dagene i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe
annet.
5. Det skal være godkjente vakter fra kl. 23.00 til kl. 03.00 uavhengig av ukedag.

Før skjenkebevillingen tas i bruk, må lokalene til Helgeland Kolonial i Torolv Kveldulvsons
gate 41, 8800 Sandnessjøen, være godkjent til bruk av de kommunale
byggesaksmyndighetene.
Grunnet virksomhetens konsept som lokalmatutsalg med ferskvaredisk, presiseres det at
kundene ikke kan kjøpe alkohol for å bringe denne med seg hjem sammen med evt.
varer kundene måtte kjøpe.
For øvrig gjelder Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) med tilhørende
forskrifter og bestemmelsene gitt i medhold av disse.

Saksutredning
Alstahaug kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling for Nyt Helgeland AS, org.
nr. 826 441 062. Søknaden gjelder skjenking av øl, vin og brennevin ved
serveringsstedet Helgeland kolonial, Torolv Kveldulvsons gate 41, 8800 Sandnessjøen.

Eiere av Nyt Helgeland AS, org. nr. 826 441 062





Stine Aleksandersen (25,373 %)
Christine Bjørsvik (24,876 %)
Senta-Rebecca Lürssen (24,876 %)
Pablo Daniel Repetti (24,876 %)

Andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten


Nei

Lovgrunnlag
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk, mv. (alkoholloven, AL), LOV-1989-06-27.

Delegering
Vedtaksmyndighet delegert fra kommunestyret til formannskapet.
Alkoholloven 1-4a
Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av
bevilling etter denne lov.
Alkoholloven 1-4b
Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.
Alkoholloven 1-7b
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- avgifts- og
regnskapslovgivningen.
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, som bærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig
innflytelse på virksomheten.
Alkoholloven 1-7c
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder for styrer, som må
godkjennes av bevillingsmyndigheten.
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller i arbeid i
virksomheten i kraft av eierstilling.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år å ha dokumentert kunnskap om
alkohollovgivningen og bestemmelser gitt i medhold av denne.
Styrer og stedfortreder må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
Ved vurdering av styrers og stedfortreders vandel, kan det ikke tas hensyn til forhold
som er eldre enn 10 år.

Kunnskapsprøven om alkoholloven
Daglig leder/skjenkestyrer Stine Aleksandersen og stedfortreder Senta-Rebecca Lürssen
har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Etablererprøven
Daglig leder/skjenkestyrer Stine Aleksandersen har bestått etablererprøven.

Høring
Søknaden har vært på høring hos Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord, Skatteetaten,
kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og kommunale byggesaksmyndigheter.
Mattilsynet har gitt tilbakemelding om at virksomheten er registrert hos Mattilsynet og at
Mattilsynet vil gjennomføre inspeksjon av lokalene.
Den kommunale byggesaksmyndigheten har gitt tilbakemelding om at det er søkt om
bygningsmessige endringer/dispensasjon, og at det per tid ikke foreligger midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest for tiltenkt bruk. En skjenkebevilling kan følgelig ikke tas i
bruk før bygget er godkjent av bygningsmyndighetene.

Skjenking innendørs
Etter søknad kan skjenking innendørs innvilges på følgende vilkår:



Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 har maksimal skjenketid fra kl. 06.00 til kl.
02.00 alle dagene i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.
Alkoholholdig drikke gruppe 3 har maksimal skjenketid fra k. 13.00 til kl. 02.00
alle dagene i uken hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.

Vilkår knyttet til bevillingen:
Alle som har fått innvilget alminnelig skjenkebevilling, skal ha godkjente vakter fra kl.
23.00 til 03.00 uavhengig av ukedag.
Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp, jf. AL § 4-4.
For øvrig gjelder bestemmelsene gitt i medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk (alkoholloven) med tilhørende forskrifter.
Når det gjelder utendørs skjenking må dette søkes om i egen søknad.

Involvering av medvirkningsorgan
Det er for denne saken gjort en vurdering om at det ikke er behov å legge saken frem for
noen av medvirkningsorganene i kommunen.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Nyt Helgeland AS sin søknad om skjenkebevilling blir innvilget.

