Styre, råd, utvalg m.v.
Formannskapet
Møtested
Bystyresalen
Møtedato:
Fra kl.
26.05.2016 09.00

Til kl.
14.50

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn

Parti

Funksjon

Hans-Jacob Bønå
Otto Strand
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Hanne Jonassen Harila
Bernt-Aksel Jensen
Geir Olav Næss

H
KRF
H
H
AP
AP
SV
AP
H

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Forfall

Møtt for

FO
FO

fra kl. 13.25

Otto Strand
Lise Svenning

I alt 7 representanter og vararepresentanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi – rådmann
Marita Jakola Skansen – kontorsjef
Jon Ragnar Morso – økonomisjef
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Lise Knudsen Hanssen – økonomikonsulent (09.00-11.25)
Steinar Pettersen – prosjektleder fra Polarplan (08.30-09.30)
Anita Wahl Nilsen – rådgiver KVI (11.30-12.00)
Eva Antonsen - møtesekretær
Behandlede saker:
Sak nr./år
51/16 – 76/16
08.30

Orientering – status i prosjektet ved Nye Bekkefaret Bofellesskap v/ Steinar
Pettersen, Polarplan
09.30 – 10.10 Presentasjon - KLP v/ Even Bladt Jarlseth
10.20 – 11.25 Økonomiutvalg v/ økonomisjef Jon Ragnar Morso
Presentasjon v/ økonomikonsulent Lise Knudsen Hanssen
11.30 – 12.00 Presentasjon v/ KVI rådgiver Anita Wahl Nilsen
12.40
Formannskapsmøte
Ingen merknader til innkalling.

Til dagsorden:
Repr. Lise Svenning, H:
 Repr. innvilges permisjon fra kl.13.30, grunnet jobb. Innkalt vararepr. Geir Olav
Næss.
 Representanten ber om at sak 73/16 og 72/16 tar opp først i møte. Formannskapet
hadde ingen innvendinger til dette.
Til saksliste - protollføres under sak 74/16:
- Repr. Wenche Pedersen
- Repr. Bernt-Aksel Jensen
Møtebok fra møte den 14.04.16 – godkjent.
Ref. sak
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51/16
MOE JØRGEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. Jørgen Moe innvilges kr 48.000,- i forbindelse med erverv av 300 daa fulldyrka
landbruksjord i fbm kjøp av etablert gård fra Bjørn og Anne Moe. Tilskuddet
finansieres over Vadsø kommunes primærnæringsfond
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke gjennomfører kjøp som omsøkt, avhender hele- eller
deler av tilskuddsobjektene eller på annen måte avslutter sin virksomhet innen en
periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø
kommunes primærnæringsfond §4)

Behandling:
Repr. Hanne Jonassen Harila, SV, la frem følgende forslag fra AP/SV:
”1. Jørgen Moe innvilges kr 60.000,- i forbindelse med erverv av 300 daa fulldyrka
landbruksjord og 7980,- til 130 daa beitemark (sum 67.980,-) i fbm kjøp av etablert gård fra
Bjørn og Anne Moe. Tilskuddet finansieres over Vadsø kommunes primærnæringsfond.
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke gjennomfører kjøp som omsøkt, avhender hele- eller deler
av tilskuddsobjektene eller på annen måte avslutter sin virksomhet innen en periode på 5 år vil
tilskuddet bli krevd tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø kommunes
primærnæringsfond §4)”
Votering:
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og fremlagt forslag fra SV og AP.
Administrasjonens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer.
SV og AP sitt forslag fikk 3 stemmer.
Vedtak:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. Jørgen Moe innvilges kr 48.000,- i forbindelse med erverv av 300 daa fulldyrka
landbruksjord i fbm kjøp av etablert gård fra Bjørn og Anne Moe. Tilskuddet
finansieres over Vadsø kommunes primærnæringsfond
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke gjennomfører kjøp som omsøkt, avhender hele- eller
deler av tilskuddsobjektene eller på annen måte avslutter sin virksomhet innen en
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periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø
kommunes primærnæringsfond §4)

52/16
HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Halvar Thomassen innvilges en støtte på kr 25.000,- i tilknytning til kjøp av nytt
fartøy. Støtten finansieres av Vadsø kommunes primærnæringsfond 2016
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort.
Dersom fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en
periode på 5 år fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve
tilskuddet betalt tilbake i sin helhet
Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig støtte. Søker
har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle tilsi at gjeldende terskelverdier er
overtrådt. Søker plikter også å oppgi støtte fra Vadsø kommunes næringsfond dersom
annen offentlig støtte omsøkes
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Halvar Thomassen innvilges en støtte på kr 25.000,- i tilknytning til kjøp av nytt
fartøy. Støtten finansieres av Vadsø kommunes primærnæringsfond 2016
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort.
Dersom fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en
periode på 5 år fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve
tilskuddet betalt tilbake i sin helhet
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Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig støtte. Søker
har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle tilsi at gjeldende terskelverdier er
overtrådt. Søker plikter også å oppgi støtte fra Vadsø kommunes næringsfond dersom
annen offentlig støtte omsøkes

53/16
SØKNAD OM STØTTE TIL BOKUTGIVELSE
Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap bevilger kr 20.000 i støtte til Trond Ballo til utgivelse av bok om gamle
eiendommer i Vadsø kommune.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vadsø formannskap bevilger kr 20.000 i støtte til Trond Ballo til utgivelse av bok om gamle
eiendommer i Vadsø kommune.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

54/16
VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE
Forslag til vedtak/innstilling:
1) Vadsø formannskap viser til søknad fra Varangerfestivalen og bevilger tot. kr 90.000
til dekning av husleiekostnader for Varangerfestivalen i 2015 og 2016.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.
2) Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av
kommunestyret i desember 2016.
Behandling:
Repr. Bernt-Aksel Jensen, VLI, la frem følgende forslag til vedtak fra H og VLI:
”
1) Vadsø formannskap viser til søknad fra Varangerfestivalen og bevilger kr 45.000,- til
dekning av husleiekostnader for Varangerfestivalen i 2015.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.

Side 5 av 39

2) Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av
formannskapet i august 2016. Søknad om redusert husleie i 2016 behandles av
formannskapet i samme møte.”
Repr. Willy Pedersen, AP, la frem følgende forslag til vedtak fra AP og SV:
”
1) Vadsø Formannskap bevilger 150.000kr til dekning av husleiekostnader for
Varangerfestivalen i 2015 og 2016. Bevilgningen finansieres av formannskapets
disposisjoner.
2) Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av
kommunestyret i desember 2016.”
Votering:
Det ble votert over administrasjonens og fremlagte forslag enkeltvis.
o Forslag fra SV og AP – fikk 3 stemmer. 4 stemte imot.
o Administrasjonens forslag – nedstemt med 7 stemmer
o Forslag fra H og VLI – vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak:
1) Vadsø formannskap viser til søknad fra Varangerfestivalen og bevilger kr 45.000,- til
dekning av husleiekostnader for Varangerfestivalen i 2015.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.
2) Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av
formannskapet i august 2016. Søknad om redusert husleie i 2016 behandles av
formannskapet i samme møte.

55/16
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG
Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar at det skal avholdes stortingsvalg og sametingsvalg i Vadsø
kommune søndag 10. september og mandag 11. september 2017.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Vadsø kommunestyre vedtar at det skal avholdes stortingsvalg og sametingsvalg i Vadsø
kommune søndag 10. september og mandag 11. september 2017.

56/16
EIENDOM GNR 13 BNR 1 FNR 104- SØKNAD OM KONSESJON
Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 m.v. gis herved Ann Irene Rushfeldt, født
25.11.1972 og Dagfinn Kleveland, født 25.09.1969, konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr/fnr.:
13/1/104 i Vadsø kommune.
Begrunnelse:
Erverv av eiendom sikrer videre drift og styrker næringsutvikling i kommunen.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 m.v. gis herved Ann Irene Rushfeldt, født
25.11.1972 og Dagfinn Kleveland, født 25.09.1969, konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr/fnr.:
13/1/104 i Vadsø kommune.
Begrunnelse:
Erverv av eiendom sikrer videre drift og styrker næringsutvikling i kommunen.

57/16
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING FINNMARK - TILSKUDD TIL
LANDBRUKSRÅDGIVING
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar følgende:
1. Norsk Landbruksrådgiving innvilges kr 10.000,- i tilknytning til sin aktivitet og
betydning for landbruksaktører i Vadsø. Støtten finansieres av Vadsø kommunes
primærnæringsfond
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke er tilgjengelig for landbruksaktører i Vadsø eller på
annen måte avslutter sin virksomhet innen en periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø kommunes primærnæringsfond §4)

Side 7 av 39

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar følgende:
1. Norsk Landbruksrådgiving innvilges kr 10.000,- i tilknytning til sin aktivitet og
betydning for landbruksaktører i Vadsø. Støtten finansieres av Vadsø kommunes
primærnæringsfond
2. Dersom tilskuddsmottaker ikke er tilgjengelig for landbruksaktører i Vadsø eller på
annen måte avslutter sin virksomhet innen en periode på 5 år vil tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt i sin helhet (jfr vedtekter Vadsø kommunes primærnæringsfond §4)

58/16
REMA 1000 VADSØ SENTRUM - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Butikkdrift R13 1 AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning REMA 1000 - Hamisenteret.
Bevillingen gjelder fra 26.05.2016 til og med 30.06.2020.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Butikkdrift R13 1 AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning REMA 1000 - Hamisenteret.
Bevillingen gjelder fra 26.05.2016 til og med 30.06.2020.
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59/16
VINMONOPOLET - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-6, 3-1, 3-3 og 3-4 vedtar Vadsø formannskap å gi AS
Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75
volumprosent i Strandgata 8, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til 30.06.2020.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-6, 3-1, 3-3 og 3-4 vedtar Vadsø formannskap å gi AS
Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75
volumprosent i Strandgata 8, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til 30.06.2020.

60/16
COOP EXTRA - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Coop Finnmark SA bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Coop Extra Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Tonny Johnsen, født 090968 og som stedfortreder
godkjennes Linda Fagerheim, født 021165.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
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Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Coop Finnmark SA bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Coop Extra Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Tonny Johnsen, født 090968 og som stedfortreder
godkjennes Linda Fagerheim, født 021165.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.

61/16
GUNNARS DAGLIGVARER AS - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Gunnars Dagligvarer AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Joker Vadsø, Oscarsgt. 84, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen født 17.08.52 og som stedfortreder
godkjennes Mai Kristiansen født 31.01.63.

Side 10 av 39

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje som følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Gunnars Dagligvarer AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Joker Vadsø, Oscarsgt. 84, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen født 17.08.52 og som stedfortreder
godkjennes Mai Kristiansen født 31.01.63.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje som følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.

62/16
NG KIWI NORD AS - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi NG Kiwi Nord AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk
som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning
Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørn Håkon Olaussen Joki, født 13.10.81, og som
stedfortreder godkjennes Tom-Erik Halto, født 20.07.88.
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Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi NG Kiwi Nord AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk
som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning
Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørn Håkon Olaussen Joki, født 13.10.81, og som
stedfortreder godkjennes Tom-Erik Halto, født 20.07.88.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandager – fredager fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kasse.

63/16
PÅLS MATOPPLEVELSER AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Påls Matopplevelser AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
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Bevillingshaver: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Skjenkested: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Styrer: Pål Arvid Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv
Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø
Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet/Driftskonsept: Kafe, restaurant og selskapslokale
Skjenkeareal: Innendørs 60 m2
Antall sitteplasser: 36
Skjenketid:
Mandag – torsdag:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Påls Matopplevelser AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Skjenkested: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø
Styrer: Pål Arvid Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv
Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø
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Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet/Driftskonsept: Kafe, restaurant og selskapslokale
Skjenkeareal: Innendørs 60 m2
Antall sitteplasser: 36
Skjenketid:
Mandag – torsdag:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.

Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

64/16
BODEN AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Boden AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Skjenkested: Opticom/Boden AS
Styrer: Henning Hoftaniska, født 160670
Stedfortreder: Paul Hoftaniska, født 050373
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
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Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Bar, restaurant, diskotek/nattklubb og kafe/konditori
Skjenkeareal:
Innendørs: 154 m2 med 140 sitteplasser
Utendørs: 280m2 med 150 sitteplasser
Uteområdet, som eies av Vadsø kommune, kan benyttes for uteservering.
Det forutsettes at Boden AS foretar daglig opprydding i området.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Boden AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Boden AS, Tollbugt. 9 – 11, 9800 Vadsø
Skjenkested: Opticom/Boden AS
Styrer: Henning Hoftaniska, født 160670
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Stedfortreder: Paul Hoftaniska, født 050373
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Bar, restaurant, diskotek/nattklubb og kafe/konditori
Skjenkeareal:
Innendørs: 154 m2 med 140 sitteplasser
Utendørs: 280m2 med 150 sitteplasser
Uteområdet, som eies av Vadsø kommune, kan benyttes for uteservering.
Det forutsettes at Boden AS foretar daglig opprydding i området.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

65/16
SCANDIC VADSØ - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Scandic Vadsø bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
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Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Scandic Vadsø v/Anita E Nilsen, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Skjenkested: Scandic Vadsø, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Styrer: Anita E. Nilsen
Stedfortreder: Kristine Takle
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: 2504,5 kvm med 630 sitteplasser
Utendørs: 100 kvm med 60 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs skal være inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
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Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Scandic Vadsø bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Scandic Vadsø v/Anita E Nilsen, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Skjenkested: Scandic Vadsø, Oscarsgt. 4, 9800 Vadsø
Styrer: Anita E. Nilsen
Stedfortreder: Kristine Takle
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: 2504,5 kvm med 630 sitteplasser
Utendørs: 100 kvm med 60 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs skal være inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
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På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.

66/16
EM EKKERØY AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
E.M. Ekkerøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: E.M. Ekkerøy AS, Skogholtet 9, 9800 Vadsø
Skjenkested: Havhesten, Ekkerøy, 9800 Vadsø
Styrer: Roald E. Hansen, født 141142
Stedfortreder: Lars Gunnar Hansen, født 271146
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
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Type virksomhet: Sommerrestaurant
Skjenkeareal: Innendørs 90 m2 med 60 sitteplasser
Utendørs: ca 25 m2
Skjenketid innendørs:
Mandag – torsdag og søndag/helligdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Årlig bevillingsgebyr settes til kr 1.500 så lenge Havhesten har åpent kun i perioden 15.juni –
15.august.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
E.M. Ekkerøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: E.M. Ekkerøy AS, Skogholtet 9, 9800 Vadsø
Skjenkested: Havhesten, Ekkerøy, 9800 Vadsø
Styrer: Roald E. Hansen, født 141142
Stedfortreder: Lars Gunnar Hansen, født 271146
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Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Sommerrestaurant
Skjenkeareal: Innendørs 90 m2 med 60 sitteplasser
Utendørs: ca 25 m2
Skjenketid innendørs:
Mandag – torsdag og søndag/helligdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Årlig bevillingsgebyr settes til kr 1.500 så lenge Havhesten har åpent kun i perioden 15.juni –
15.august.
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67/16
VADSØ FJORDHOTELL - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Frode Jerpstad Fjerdingøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Frode Jerpstad Fjerdingøy, Brugt. 2, 9800 Vadsø
Skjenkested: Vadsø Fjordhotell AS, Brugt. 2, Vadsø
Styrer: Frode Jerpstad Fjerdingøy, født 020879
Stedfortreder: Kristina Raastad Dikkanen, født 240887
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: Restaurant, bar, resepsjon, alle møterom, alle gjesterom og sauna med stue med ca.
250 sitteplasser
Utendørs: 80 kvm med ca 25 sitteplasser på nordsiden av bygget, samt grillstue.
Skjenkearealet utendørs skal være forsvarlig inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
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Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Frode Jerpstad Fjerdingøy bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende
spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Frode Jerpstad Fjerdingøy, Brugt. 2, 9800 Vadsø
Skjenkested: Vadsø Fjordhotell AS, Brugt. 2, Vadsø
Styrer: Frode Jerpstad Fjerdingøy, født 020879
Stedfortreder: Kristina Raastad Dikkanen, født 240887
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Hotell
Skjenkeareal:
Innendørs: Restaurant, bar, resepsjon, alle møterom, alle gjesterom og sauna med stue med ca.
250 sitteplasser
Utendørs: 80 kvm med ca 25 sitteplasser på nordsiden av bygget, samt grillstue.
Skjenkearealet utendørs skal være forsvarlig inngjerdet.
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Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0100
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
På følgende arealer er det tillatt å skjenke alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til
hotellets overnattingsgjester, utover ordinær skjenketid:
- Over disk fra resepsjon
- Alle gjesterom
Jfr. alkoholloven § 4-4, siste avsnitt.
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

68/16
BLÅ MÅKE AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Blå Måke A/S bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Blå Måke AS, Postboks 468, 9811 Vadsø
Skjenkested: Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø
Styrer: Paramjeet Singh Bedi, født 050563
Stedfortreder: Turid Strand, født 270165
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
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alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Restaurant
Skjenkeareal:
Innendørs: 250 kvm med 58 sitteplasser
Utendørs: Torget, på nordsiden av restauranten - 200 kvm med 50 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Blå Måke A/S bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: Fra 01.07.2016 til 30.06.2020.
Bevillingshaver: Blå Måke AS, Postboks 468, 9811 Vadsø
Skjenkested: Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø
Styrer: Paramjeet Singh Bedi, født 050563
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Stedfortreder: Turid Strand, født 270165
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Type virksomhet: Restaurant
Skjenkeareal:
Innendørs: 250 kvm med 58 sitteplasser
Utendørs: Torget, på nordsiden av restauranten - 200 kvm med 50 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1200 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
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69/16
LILLE CHILI - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Lille Chili NUF bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Lille Chili NUF
Skjenkested: Lille Chili NUF, Veiskillet, Vestre Jakobselv
Styrer: Phonlert Khosee Thuv, født 03.09.82
Stedfortreder: Stig Ronald Thuv, født 09.05.61
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent
alkohol)
Virksomhet: Bar, Restaurant, Selskapslokale
Skjenkeareal:
Innendørs 80 kvm med 35 sitteplasser
Utendørs 36 kvm med 20 sitteplasser
Skjenketid: Mandag-torsdag fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Fredag 11.00 -02.00. Lørdag 12.00 –
02.00. Søndag 12.00 – 24.00.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Lille Chili NUF bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Lille Chili NUF
Skjenkested: Lille Chili NUF, Veiskillet, Vestre Jakobselv
Styrer: Phonlert Khosee Thuv, født 03.09.82
Stedfortreder: Stig Ronald Thuv, født 09.05.61
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent
alkohol)
Virksomhet: Bar, Restaurant, Selskapslokale
Skjenkeareal:
Innendørs 80 kvm med 35 sitteplasser
Utendørs 36 kvm med 20 sitteplasser
Skjenketid: Mandag-torsdag fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Fredag 11.00 -02.00. Lørdag 12.00 –
02.00. Søndag 12.00 – 24.00.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

70/16
MØLLA BAR AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Mølla Bar AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
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Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Mølla Bar AS
Skjenkested: Mølla Bar AS, Rådhusgt. 9, 9800 Vadsø
Styrer: Helge Jankila, født 24.10.77
Stedfortreder: Sarmad Al Ribati, født 21.03.75
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Restaurant og bar
Skjenkeareal:
Innendørs 40 kvm med 25 sitteplasser
Skjenketid:
Søndag – Mandag kl 1500 – 2000, Tirsdag kl.1500 – 2200, Onsdag – Torsdag kl.1500 – 2300,
Fredag kl.1500 – 0200, Lørdag kl.1300 – 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Mølla Bar AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Mølla Bar AS
Skjenkested: Mølla Bar AS, Rådhusgt. 9, 9800 Vadsø
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Styrer: Helge Jankila, født 24.10.77
Stedfortreder: Sarmad Al Ribati, født 21.03.75
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (Drikk som inneholder over 22 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Restaurant og bar
Skjenkeareal:
Innendørs 40 kvm med 25 sitteplasser
Skjenketid:
Søndag – Mandag kl 1500 – 2000, Tirsdag kl.1500 – 2200, Onsdag – Torsdag kl.1500 – 2300,
Fredag kl.1500 – 0200, Lørdag kl.1300 – 0200.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder innen 01.07.2016 avlegger og består
kunnskapsprøve i alkoholloven.

71/16
VADSØ JAZZKLUBB - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Vadsø Jazzklubb bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Vadsø Jazzklubb, Tollbugt. 16, 9800 Vadsø
Skjenkested: Kooperativet Kulturscene, Hvistendalsgate 4, 9800 Vadsø
Styrer: Robert Lundgren, født 100682
Stedfortreder: Eirik Hagerup, født 040485
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Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk grunne 3 (Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Kulturscene med bar
Skjenkeareal:
Innendørs: 200 kvm med 60 sitteplasser
Utendørs: 30 kvm med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Vadsø Jazzklubb bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 til 30.06.2020
Bevillingshaver: Vadsø Jazzklubb, Tollbugt. 16, 9800 Vadsø
Skjenkested: Kooperativet Kulturscene, Hvistendalsgate 4, 9800 Vadsø

Side 31 av 39

Styrer: Robert Lundgren, født 100682
Stedfortreder: Eirik Hagerup, født 040485
Alkoholvare:
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk grunne 3 (Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Virksomhet: Kulturscene med bar
Skjenkeareal:
Innendørs: 200 kvm med 60 sitteplasser
Utendørs: 30 kvm med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.

72/16
BUDSJETTREGULERING 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet 2016 (jfr. saksframlegg) vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 073 000,-.
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Rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet for 2016 (jfr. Saksfremlegg)
vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av ubundne kapitalfind kr 2 225 000,-.
Behandling:
Repr. Lise Svenning, H, la frem følgende endringsforslag fra H og VLI til 1. avsnitt i
Rådmannens forslag til vedtak:

Votering:
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak, og fremlagt endringsforslag fra H og
VLI.
Endringsforslag fra H og VLI ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot.
Innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet 2016 (jfr. saksframlegg) vedtas, med
vedtatte endringer:

Reguleringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 073 000,-.
Rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet for 2016 (jfr. Saksfremlegg)
vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av ubundne kapitalfind kr 2 225 000,-.
Repr. Lise Svenning, H, fratrådte.
Repr. Geir Olav Næss, H, tiltrådte.
I alt 7 representanter og vararepresentanter.
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73/16
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2015 som kommunens
endelige årsregnskap med et mindreforbruk på kr 11 724 483,89.
Mindreforbruk kr 11 724 483,89 fordeles slik:
 Kr 5 909 988,56 benyttes til å dekke inn merforbruk 2014
 Kr 5 814 495,33 avsettes disposisjonsfond.
Vadsø kommunestyre tar Vadsø kommunes årsberetning 2015 og årsmeldinger fra enhetene
til orientering.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vadsø kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2015 som kommunens
endelige årsregnskap med et mindreforbruk på kr 11 724 483,89.
Mindreforbruk kr 11 724 483,89 fordeles slik:
 Kr 5 909 988,56 benyttes til å dekke inn merforbruk 2014
 Kr 5 814 495,33 avsettes disposisjonsfond.
Vadsø kommunestyre tar Vadsø kommunes årsberetning 2015 og årsmeldinger fra enhetene
til orientering.

74/16
ORIENTERINGER FSK 26.05.16
Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.
Behandling:
v/ repr. Bernt-Aksel Jensen, VLI:
 Skilting og merking av turstier og sykkelveier – Rådmann orienterte
 AD-HOC utvalg for rullering av HRO- planen – status v/ repr. Geir Olav Næss
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v/ repr. Wenche Pedersen, AP:
 Oppfølging av e-post sendt fra Ordføreren
 Offentlige arbeidsplasser i Vadsø
 Konfliktrådet

Vedtak:
Tas til orientering.

75/16
Unnt.off.ofl.§13 jfr. f.l.§13
ZAFARI AS - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Zafari AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Zafari AS, Postboks 516, 9811 Vadsø
Skjenkested: Bajasso, Kirkegt. 16, 9800 Vadsø
Styrer: Torodd Johnsen, født 040967
Stedfortreder: Roy Kirkevåf, født 270262
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Pub/bar
Skjenkeareal:
Innendørs:
150 m2 med ca. 70 sitteplasser
Utendørs:
ca. 20 m2 med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
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Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Selskapet forutsettes å rette opp i sine skattemessige forpliktelser knyttet til oppbevaring og
innbetaling av forskuddstrekk for de ansatte.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi
Zafari AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon:
Tidsrom: 01.07.2016 - 30.06.2020
Bevillingshaver: Zafari AS, Postboks 516, 9811 Vadsø
Skjenkested: Bajasso, Kirkegt. 16, 9800 Vadsø
Styrer: Torodd Johnsen, født 040967
Stedfortreder: Roy Kirkevåf, født 270262
Alkoholvare:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3)
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol)
alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol)
Virksomhet: Pub/bar
Skjenkeareal:
Innendørs:
150 m2 med ca. 70 sitteplasser
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Utendørs:
ca. 20 m2 med 15 sitteplasser
Skjenkearealet utendørs fastsettes i samarbeid med kommunen og skal være forsvarlig
inngjerdet.
Skjenketid innendørs:
Søndag – torsdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 2400
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 2400
Fredag og lørdag:
Alkoholholdig drikk – gruppe 1 og 2 fra kl. 1100 til kl. 0200
Alkoholholdig drikk – gruppe 3 fra kl. 1300 til kl. 0200
Skjenketid utendørs:
All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl. 1300 til kl. 2400
Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai – 30. september.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
Ordensvakter:
Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr.
serveringsloven § 16.
Selskapet forutsettes å rette opp i sine skattemessige forpliktelser knyttet til oppbevaring og
innbetaling av forskuddstrekk for de ansatte.

76/16
Unnt.off.ofl.§13 jfr. f.l.§13
REMA 1000 VEISLETTA - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING
I VADSØ KOMMUNE PERIODEN 01.07.2016 - 30.06.2020
Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Rema 1000 Veisletta bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Rema 1000 Veisletta, Tanaveien 12, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar Johansen Anthi, født 040583, og som
stedfortreder godkjennes Kay Raudajoki, født 080276.
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Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø
formannskap å gi Rema 1000 Veisletta bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i
dagligvareforretning Rema 1000 Veisletta, Tanaveien 12, Vadsø.
Bevillingen gjelder fra 01.07.2016 til og med 30.06.2020.
Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar Johansen Anthi, født 040583, og som
stedfortreder godkjennes Kay Raudajoki, født 080276.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som
følger:
Mandag– fredag fra kl. 0900 – kl. 2000
Dager før søn- og helligdager fra kl. 0900 – kl. 1800
Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke
skal plasseres i nærheten av kassa.
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