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Søknad om ny salgsbevilling etter eierskifte - Veronica Johnsen AS Rema 1000 Melbu
Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Hadsel vedtar å tildele Veronica Johnsen AS org.nr. 925231770, Rema 1000
Melbu, bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 med høyest 4,7 volumprosent
alkoholinnhold. Salgssted er Neptunveien 2, 8445 Melbu.
Bevillingen gjelder til og med 30.09.2024
Salg og utlevering kan skje:
Fra kl. 08:00 til 20:00 på hverdager
Fra kl. 08:00 til 18:00 på dager før søn- og helligdager. Gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfart.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn - og helligdager, 1. og 17. mai.
Veronica Sørensen Johnsen, født 24.09.79, godkjennes som styrer og Siv Karin Moldvik Guldberg,
født 06.06.82, godkjennes som stedfortreder for bevillingen.
Bevillingen kan ikke utføres før stedfortreder er innmeldt i AA -registeret.
Internkontroll skal være dokumentert innen en måned etter at bevilling er gitt.

Bakgrunn
Hadsel kommune har mottatt søknad datert 21.08.20 fra Veronica Johnsen AS org.nr. 925231770
om ny salgsbevilling etter eierskifte.

Saksfremstilling
Hadsel kommune har mottatt bekreftelse fra Rema Franchise Norge AS, Region Nordland, om at
Veronica Sørensen Johnsen blir ny daglig leder på Rema 1000 Melbu, firmanavn er Veronica
Johnsen AS org.nr. 925231770.
Søknaden gjelder salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, med høyst 4,7 volumprosent alkohol, fra
sitt utsalgssted Neptunveien 2 Melbu.
Ønsket salgstid er fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før
søn - og helligdager.
De søker om godkjenning av Veronica Sørensen Johnsen, født 24.09.79, som styrer og Siv Karin
Moldvik Guldberg som stedfortreder for bevillingen.
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Rådmannens vurdering
I følge alkohollovens § 1.7b – Krav til vandel – må styrer og stedfortreder ha vist uklanderlig vandel
i forhold til alkollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål.
I følge alkohollovens § 1.7c – Styrer og stedfortreder – må styrer og stedfortreder være ansatt på
salgsstedet 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 vært oversendt til Nav Hadsel, Nordland Politidistrikt, Skatt Nord, Kemneren i
Hadsel og Kemneren i Narvik for uttalelse og vandelsvurdering.
Kemneren i Hadsel kommenterer at ved oppslag i Aa-registeret er stedfortreder, Siv Karin Moldvik
Guldberg f. 06.06.82, ikke registrert som ansatt i firmaet. Det foreslås at det settes kort frist til å få
saken brakt i orden, dokumentasjon sendes bevillingsmyndigheten.
Det er ellers ingen merknader til søknaden.
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
Konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at Kommunestyret i Hadsel vedtar å tildele Veronica Johnsen AS
org.nr. 925231770, Rema 1000 Melbu, bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 med
høyest 4,7 volumprosent alkoholinnhold.
Dokumentasjon på at stedfortreder blir meldt inn i Aa-registeret sendes Hadsel kommune snarest.
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