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Rent a chef AS, Skaugvoll - 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

Ruspolitisk plan med Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020.
Rent a chef AS v/daglig leder Kai Nymo. Organisasjonsnummer
915770665.
Kai Nymo, Halsa, f.dato 01.08.1975.
Fravikes fram til 01.01.2020.
Rent a chef AS, Skaugvoll.
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.
Kafe/restaurant/pub
Settes ikke, men 18 års aldersgrense på pubkvelder.
110 m2 inneareal + 82 m2 utvendig terrasse.
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6.
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).

Bakgrunn for saken:
Søkn dat. 27.08.2019.
Rent a chef AS v/daglig leder Kai Nymo, søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 for Drift av kafe/restaurant og pub på Skaugvoll. Denne drives nå på
tidligere eiers bevillinger i h. h. til Alkoholloven § 1 – 10.
Daglig leder Kai Nymo driver også serveringssted på Ørnes og Halsa.
Rent a chef AS skal drive i tidligere Mat & Catering AS sine lokaler på Skaugvoll og ligger ved
kystriksvegen og er eneste serveringssted mellom Ørnes og Kjøpstad. Det er også stor
hyttebebyggelse i området som har nytte av dette tilbudet.
Styrer har avlagt og bestått Kunnskapsprøve etter Alkoholloven, skjenking. Videre avlagt og
bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet.
Stedfortreder for skjenkebevillingen er ikke på plass, så det søkes om fravik på dette i første
omgang til 01.01.2020. En av de ansatte skal ta Kunnskapsprøve etter Alkoholloven,
skjenking.
Vi har mottatt uttalelser fra følgende instanser:
Salten politidistrikt, dat. 06.09.2019.
NAV Gildeskål, dat. 02.06.2019
Skatt nord, Tromsø – dat. 08.009.2019.
Det fremkom ingen merknader.

Vurdering:
Ut fra Alkohollovens § 1 Lovens formål:
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.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler skjenkebevilling.

