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Serveringsbevilling på Helgeland kolonial - Nyt Helgeland AS
Alstahaug kommune har mottatt søknad om serveringsbevilling fra Nyt Helgeland AS,
org. nr. 826 441 062, for serveringsstedet Helgeland kolonial i 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


Ikke kjent/oppgitt

Lovgrunnlag
Lov om serveringsvirksomhet av 13.6.1997 (serveringsloven), LOV-1997-06-13-55.

Delegering
Vedtaksmyndighet er delegert til rådmannen. Formannskapssekretæren utøver
rådmannens myndighet.

Saksutredning
Ifølge serveringslovens § 4 skal serveringsstedet ha en daglig leder som har det reelle
ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet.
I serveringslovens § 5 er det slått fast at daglig leder må ha gjennomført en
etablererprøve før serveringsbevilling kan gis. Alternativt kan kravet også anses om
oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av
Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.

Besøksadresse: Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen. Postadresse: Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.
E-post: post@alstahaug.kommune.no. Org.nr. NO 938 712 441 MVA
www.alstahaug.kommune.no

I henhold til serveringslovens § 6 må bevillingshaver, daglig leder og personer med
vesentlig innflytelse over virksomheten, ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskaps- skatte- og avgiftslovgivning, likestillings- og diskrimineringslovgivning, og
annen lovgivning der brudd på lov vil være uforenelig med drift av et serveringssted.
Før en søknad avgjøres, SKAL kommunen innhente uttalelser om det foreligger fra
politiet før søknaden avgjøres. Det står også at kommunen KAN innhente uttalelser fra
andre myndigheter i sakens anledning.
Det presiseres at ved en virksomhetsoverdragelse kan søker om serveringsbevilling, som
melder fra om dette til kommunen innen 30 dager, drifte på tidligere eiers
serveringsbevilling frem til kommunen har behandlet søknaden om ny
serveringsbevilling, jfr. serveringsloven § 22.

Uttalelser
Det er bedt om uttalelser fra:






Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord
Kommunehelsetjenesten
Skatteetaten
Kommunale byggesaksmyndigheter
Mattilsynet

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 serveringsbevilling kan følgelig ikke
tas i bruk før bygget er godkjent av bygningsmyndighetene.

Andre forhold
Stine Aleksandersen har avlagt og bestått etablererprøven.

Vedtak
I samsvar med lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3, innvilges
serveringsbevilling for Nyt Helgeland AS, org. nr. 826 441 062, for serveringsstedet
Helgeland kolonial i Torolv Kveldulvsons gate 41, 8800 Sandnessjøen.
Som daglig leder godkjennes Stine Aleksandersen.
Bevillingen gjelder bare det serveringssted som kommer frem av bevillingen: Helgeland
kolonial, Torolv Kveldulvsons gate 41, 8800 Sandnessjøen.
Serveringssteder i Alstahaug kan holde åpent fra kl. 06.00 – 03.30.
Det presiseres at før bevillingen skal kunne tas i bruk, bygget/lokalene være godkjent av
Mattilsynet og de kommunale byggesaksmyndighetene for den omsøkte bruk.
Ved skifte av bevillingshaver eller daglig leder skal det straks meldes skriftlig til
Alstahaug kommune. Likeså ved virksomhetsoverdragelser, eller endring av eiere eller
eiersammensetning.
Det samme hvis serveringsstedet innstiller driften. Kravene i serveringslovens §§ 4,5 og
6, jf. § 7, skal til enhver tid være oppfylt.

Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du
har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@alstahaug.kommune.no

Med hilsen

David Naustvoll Jakobsen
Saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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