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Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant
Forslag til vedtak:
1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr. 984 392 303 tildeles for perioden 1.juni – 1.august
frem til 30.6.2016, bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den
Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer.
3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder.
4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

Sammendrag
Den 23.mars 2015 søker Torfinn Andreassen på vegne av Nord-Norsk Sjøsportssenter, Naurstad,
om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant for en del av året, i sommerperioden 1.juni til
1.august. Det søkes også om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr.
Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme
søknaden.

Saksopplysninger
Nord-Norsk Sjøsportsenter på Naurstad retter seg hovedsakelig mot fisketurisme, og har båter og
hytter for utleie. Det eies av Monica Naurstad og Torfinn Andreassen.
Raud Den Rame restaurant ligger på området og har serveringsbevilling gitt i 2002. Restauranten
har hatt skjenkebevilling tidligere, men bevillingen ble ikke fornyet i 2012.
Det søkes om skjenkebevilling i sommermånedene juni og juli fremover. Da bevillingsperioden går
ut 30.6.2016, må det søkes om fornyelse av bevillingen i 2016.
Det søkes om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr enn minimumsgebyret, som er regulert i forskrift
og er kr 4400,- i 2015.
Torfinn Andreassen søkes godkjent som styrer, med Monica Naurstad som stedfortreder. De har
begge bestått de nødvendige prøvene.

Vurderinger
En årsak til at skjenkebevillingen ikke ble fornyet i 2012 var at gebyret ble svært høyt i forhold til
omsetningen.
Alkoholforskiften § 6-2 åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette et lavere
gebyr enn minimumsgebyret.
Stedet skal ha skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i to måneder pr. år. På bakgrunn av dette
vurderes det å være et særlig tilfelle. Det foreslås at det vedtas bevillingsgebyr på 1/12 av
minimumsgebyret pr. måned. Oppgave over omsetning skal innsendes for evt. etterberegning.

Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen.
Det er ikke mottatt merknader.

Konklusjon og anbefaling
Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger
søknaden.
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