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UL Fremskritt - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024

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 2020 – 2024, 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.Bevillingsgebyrer

Fra vedtaksdato til 30.09.2024 i h. h. til Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024.
U.L.Fremskritt v/ Anders Orø, f.11.08.1981.
Org.nr. 979389264.
Nina Bakke, Sandhornøy. f.29.06.1965.
Eva Laugsand, Sandhornøy. f. 03.05.1962.
U.L.Fremskritts ungdomshus, Lekanger.
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.
Elias bar og pub.
18 års aldersgrense.
Lokalet til U.L.Fremskritt på 260 m2 godkjennes.
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6. For 2020 utgjør gebyret minimum kr.
5.300,-.
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).
11. Annet:

U.L.Fremskritt forplikter seg til å gi en oversikt til Gildeskål kommune
over de åpningtider/arrangementer virksomhet skal ha.

Bakgrunn for saken:
Søknad datert 28.01.2020.
U.L.Fremskritt v/Anders Orø søker om fornyelse av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 for Elias Pub/kafe, Lekanger. Driften skal være som tidligere med bar og
pub.
Som styrer for bevillingen søkes godkjent Nina Bakke, Sandhornøy og som stedfortreder
søkes godkjent Eva Laugsand, Sandhornøy.
Begge har avlagt og bestått Kunnskapsprøven etter Alkoholloven, skjenk.
Nina Bakke har avlagt og bestått Etablererprøven.
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.

Vi har mottatt uttalelser fra følgende instanser:
Salten politidistrikt, datert 06.05.2020.
NAV Gildeskål, datert 10.02.2020.
Det fremkom ingen merknader til søknaden.
Vårt kontrollorgan Securitas AS har ikke hatt merknader ved kontroller av skjenkestedet.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler fornyelse av skjenkebevilling.

