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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/94    

 

 

HOLMENS OVERNATTING AS - SKJENKEBEVILLING  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 innvilges 

Holmens Overnatting, org.nr 920 049 044 skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: HOLMENS OVERNATTING AS Org.nr 920 049 044 

Styrer:   Izabela E. Holmen f. 17.02.1973 

Stedfortreder:  Ida Buschmann f. 20.02.1974 

Skjenkeareal:  Overnattingsstedets spisesal/ konferanserom og balkong 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

Tidsrom:  Fra vilkår oppfylt og til og med 30.06.2020 

Type:   Alminnelig  

Vilkår:   Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes  

   Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er  

   oppfylt. 

De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

Spesielle vilkår tilknyttet denne bevillingen: 

Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven – 

skjenkebevilling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Holmens Overnatting AS ved Izabela Holmen datert 23.04.2019. 

 

Fakta: 

Holmens Overnatting AS fikk i 5. desember 2018 (F-sak 64/18) serveringsbevilling som kan 

utøves fra overnattingsstedets spisesal / konferanserom og balkong. 

 

Kommunal bevilling skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) 

avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også 

innhentes dokumentasjon fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge 

søkeren å dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i 

§§1-7b (krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder, herunder ved behov pålegge søkeren 

å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 
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Ved vurdering av om bevilling kan gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 

salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 

forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan 

beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs- eller skjenking (jfr. 

Alkohollovens § 1-7a). 

 

Omsetninga av alkohol i Træna kommune, har stort sett vært uendret de siste årene. Det som 

har vist seg, er at selv om det etableres flere salgs- og skjenkesteder øker den totale 

omsetningen ikke mye mer. Både Træna Rorbuferie og Træna Gjestegård har 

skjenkebevilling. 

 

I saksbehandlingen til serveringsbevillingen ble det innhentet uttalelser, på den bakgrunn 

gjøres dette ikke for skjenkebevilling. Politiet ved Lensmannen i Lurøy og Træna hadde intet 

å bemerke og det var ingen restanser når det gjelder skatt og merverdiavgift.  

 

Styrer Izabela E. Holmen har bestått kunnskapsprøven i hht Alkoholloven, stedfortreder Ida 

Buschmann skal ifølge Holmen ta denne prøven innen kort tid. 

 

Vurdering: 

Under forutsetning av at stedfortreder består kunnskapsprøven i hht Alkoholloven, kan 

rådmannen ikke se at det er noe til hinder for at Holmens Overnatting AS kan få 

skjenkebevilling slik søknaden beskriver. 

 

Træna 14.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


