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Fordypningsrommet Fleinvær AS - søknad om fast skjenkebevilling.

Rådmannens forslag til vedtak:
I h.h. til Alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 samt Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020, gis det skjenkebevilling med følgende
spesifikasjoner:
1. Tidsrom
2. Bevillingshaver
3. Skjenkestyrer
4. Stedfortreder
5. Bevertningssted
6. Omfang
7. Type virksomhet
8. Aldersgrense
9. Skjenkeareal
10.Bevillingsgebyr

Fra vedtaksdato til 30.06.2020. Jfr. Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020.
Fordypningsrommet Fleinvær AS v/daglig leder Linn Tove Øyahals.
Org.nr. 913639316
Linn Tove Øyahals, Inndyr, f.dato 09.11.1982.
Merete Nordheim, Bodø, f.dato 27.08.1987.
1 kjøkkenhus, 1 studiohus/lounge og bro mellom husene. Se tegning
1.
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2.
Overnatting/turistanlegg.
Settes ikke, men 18 års aldersgrense på arrangementer på kveld.
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6.
For 2019 utgjør gebyret minimum kr. 5.200,-.
Oppgave for faktisk omsetning i året før og forventet omsetning i
inneværende år skal sendes Gildeskål kommune innen 1. april hvert
år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt omsetningsoppgaver fra
leverandører.
På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune

etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i
alkoholforskriften § 6-2. (Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt).

Vedlegg
1

Foto - skjenkeområde 1

Bakgrunn for saken:
Søknad datert 16.05.2019.
Fordypningsrommet Fleinvær er en arkitekt-tegnet klynge av 10 hus, som består av 4
sovehus, 1 kjøkkenhus, 1 studiohus/loungee , badehus, sauna, og signalbygget njallaen.
Det er overnatting til 10 gjester med åpen kjøkkenløsning hvor gjestene selv lager mat.
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk klasse 1 og 2 i kjøkkenhus og
studio/lounge, også bro mellom husene.
Stedet er designet av en kunstner for kunstnere for å kunne trekke seg tilbake å nyte
stillheten og finne inspirasjon. Siden åpning i august 2017 ser man at trender endres og at
Fordypningsrommet er noe som er etterspurt i markedet av besøkende.
Daglig leder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven, skjenking. Stedfortreder
har avlagt og bestått prøve etter Alkoholloven, skjenking.

Vurdering:
Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som
mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader
som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense
forbruket av alkoholholdige drikkevarer.
Følgende instanser har uttalt seg til søknaden:
Salten politidistrikt – 15.05.2019
NAV Gildeskål – 18.06.2019
Skatt Nord – 27.05.2019
Det fremkom ingen merknader som har betydning for søknaden.

Konklusjon:
Rådmannen innstiller på skjenkebevilling.

