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01.10.2020

- Mormors AS org.nr. 924685484

Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar å innvilge Mormors AS org.nr. 924685484 følgende skjenkebevilling for
perioden 01.10.2020 – 30.09.2024 i sine lokaler i Apotekergården - Industriveien 1, 8450
Stokmarknes:
Skjenking av alkoholholdig drikk alle dager:
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, med mindre enn 22 volumprosent
alkoholinnhold, fra klokken 10:00 – 01:00
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3, med høyest 60 volumprosent alkoholinnhold fra
klokken 13:00 – 01:00
Utvidet skjenketid til klokken 02:30 for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 med høyest 60
volumprosent alkoholinnhold:
Fredager og lørdager
I jula fra og med 25.12 til og med 31.12
I påsken på onsdag før skjærtorsdag og skjærtorsdag
I turistsesongen fra 20.06 til og med 20.08
Bevillingen gjelder for ca. 55 sitteplasser innendørs.
Martine Vestgård, født 07.03.90, godkjennes som skjenkestyrer og Tonje Vestgård, født 23.07.85,
godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen.
Vedtaket er hjemlet i alkoholloven § 1-6

Vedlegg :
- Søknaden
- Begrunnelse for ønsket om skjenkebevilling
Bakgrunn
Hadsel kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling, datert 28.05.20, fra Mormors AS, org.nr.
924685484.

Saksfremstilling
Mormors AS er et nyetablert selskap, stiftet 02.03.2020. Selskapet holder til i Apotekergården,
Industriveien 1, 8450 Stokmarknes. Deres konsept er kafédrift med salg av egenproduserte og
lokale produkter, dette innebefatter både mat, drikke og håndverk.
I søknaden er det oppgitt ønsket skjenketid fra 10:00 til 16:00, men det er avklart per telefon og
med begrunnelse i vedlagt epost at det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
2 og 3 med høyest 60 volumprosent alkoholinnhold fra 08:00 til 02:30.
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Antall sitteplasser innendørs er ca. 55.
De ønsker godkjenning av Martine Vestgård, født 07.09.90, som skjenkestyrer og Tonje Vestgård,
født 23.07.85, som stedfortreder for bevillingen.
Rådmannens vurdering
Hadsel kommune har i egne retningslinjer vedtatt at skjenkesteder med alminnelig bevilling kan
innvilges skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 08:00 til kl. 01:00, og for gruppe 3
fra kl. 13:00 til kl. 01:00.
Hadsel kommune har utvidet skjenketid av alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 til kl. 02:30 på
følgende tider:
 Fredager og lørdager
 25. t.o.m. 31. desember i forbindelse med jula
 Onsdag før skjærtorsdag og skjærtorsdag i påska
 20. juni t.o.m. 20. august i turistsesongen
Ifølge alkohollovens §1.7b – Krav til vandel – må styrer og stedfortreder har vist uklanderlig vandel
i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål.
Ifølge alkohollovens § 1.7c – Styrer og stedfortreder – må styrer og stedfortreder være ansatt på
skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer og stedfortreder må være
over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.
Søknaden har dermed vært oversendt Nav Hadsel, Nordland Politidistrikt, Skatt Nord og
Kemneren i Hadsel for uttalelser og vandelsvurdering.
I søknaden ble det lagt inn feil selskap, men dette ble saksbehandler gjort oppmerksom på kjapt
slik at det ble innhentet uttalelser på riktig selskap.
Der er ingen merknader til søknaden.
Styrer og stedfortreder arbeider i virksomheten i kraft av eierstilling, og begge har gjennomført og
bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, skjenkebevilling.
Internkontroll:
For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. Alkoholloven § 1-1, skal
innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomheten som drives i
henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.
Bevillingshaver har plikt til å dokumentere internkontrollen skriftlig. Form og omfang av
dokumentasjonen tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Kravet til internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:
 Ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av
alkoholloven.
 Sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskaper og kompetanse til å
overholde kravene i virksomheten.
 Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er
fordelt.
 Ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser
fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.
 Ha rutiner for å forebygge, avdekke og rett opp avvik.
 Foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.
Kommunen kan kreve at internkontrollsystemet skal være på plass før den gir bevilling.
Vi ber om at en utarbeidet internkontrollperm kommer på plass innen en måned etter at bevilling er
gitt. Den skal være tilgjengelig for de ansatte.
Serveringsbevilling:
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Et skjenkested skal som hovedregel ha serveringsbevilling for å kunne utøve sin skjenkebevilling.
Dette betyr imidlertid ikke at søkeren må ha serveringsbevilling for å få behandlet en søknad om
skjenkebevilling, men skjenkebevillingen kan ikke utøves før det er gitt serveringsbevilling.
Mormors AS ble tildelt serveringsbevilling 28.05.2020
Konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret vedtar å innvilge Mormors AS org.nr. 924685484
skjenkebevilling for perioden 01.10.2020 – 30.09.2024 i sine lokaler i Apotekergården Industriveien 1, 8450 Stokmarknes
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