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Saknr: 179/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

13.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3246 

Sak nr: 

179/18 

Saksbehandler: 

Nina Nilsen Espnes 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

179/18 Hovedutvalg for forvaltning 06.12.2018 

179/18 Kommunestyret 13.12.2018 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL REMA 1000 FRØYA 

 

 

Hovedutvalg for forvaltning innstilling til kommunestyret: 

 

1. Amanda Ratejczak AS / REMA 1000 Frøya, org.nr. 921701187, gis bevilling til salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1, (drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent), jfr 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7 

 

2. Bevilling gjelder fra 01.01.19 og frem til 30.09.2020. 

 

3. Som styrer for bevillingen godkjennes Amanda Ratejczak f. 24.04.91 og som stedfortreder 

godkjennes Rune Lossius f. 29.01.89 under forutsetning av at kunnskapsprøven om alkoholloven 

er bestått innen utgangen av desember 2018. 

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer vedtatt i 

kommunestyre den 23.06.16 i sak 121/16. 

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om at sosialtjenesten og politiet ikke kommer med 

innvendinger som tilsier at bevilling ikke kan gis. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 06.12.2018 sak 179/18 

 

Vedtak: 

 

1. Amanda Ratejczak AS / REMA 1000 Frøya, org.nr. 921701187, gis bevilling til salg av alkoholholdig 

drikk gruppe 1, (drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent), jfr Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7 

 

2. Bevilling gjelder fra 01.01.19 og frem til 30.09.2020. 

 

3. Som styrer for bevillingen godkjennes Amanda Ratejczak f. 24.04.91 og som stedfortreder godkjennes 

Rune Lossius f. 29.01.89 under forutsetning av at kunnskapsprøven om alkoholloven er bestått innen 

utgangen av desember 2018. 

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer vedtatt i  

kommunestyre den 23.06.16 i sak 121/16. 

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om at sosialtjenesten og politiet ikke kommer med innvendinger som 

tilsier at bevilling ikke kan gis. 

 



Saknr: 179/18 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Amanda Ratejczak AS / REMA 1000 Frøya, org.nr. 921701187, gis bevilling til salg av alkoholholdig 

drikk gruppe 1, (drikk som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent), jfr Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7 

 

2. Bevilling gjelder fra 01.01.19 og frem til 30.09.2020. 

 

3. Som styrer for bevillingen godkjennes Amanda Ratejczak f. 24.04.91 og som stedfortreder godkjennes 

Rune Lossius f. 29.01.89 under forutsetning av at kunnskapsprøven om alkoholloven er bestått innen 

utgangen av desember 2018. 

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer vedtatt i 

kommunestyre den 23.06.16 i sak 121/16. 

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om at sosialtjenesten og politiet ikke kommer med innvendinger 

som tilsier at bevilling ikke kan gis. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Aksjeeierbok 

Firmaattest 

Plantegning 

Leiekontrakt 

Arbeidsavtale for stedfortreder 

Skatteattester 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt søknad om salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for Rema 1000 

Frøya. Amanda Ratejczak AS overtar driften av Rema 1000 Frøya etter Joakim Gjertsen AS. 

 

Som styrer for bevillingen søkes Amanda Ratejczak, f. 24.04.91, og som stedfortreder søkes Rune Lossius, f. 

29.01.89. 

Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Det settes vilkår om at stedfortreder må ha 

bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen utgangen av desember 2018. 

 

Uttalelse fra sosialtjenesten og politiet er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold om at det ikke 

kommer merknader som tilsier at bevillingen ikke kan gis.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 18/3246    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL REMA 1000 FRØYA 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Amanda Ratejczak AS / REMA 1000 Frøya, org.nr. 921701187, gis bevilling til 

salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, (drikk som inneholder over 2,5 og høyest 

4,7 volumprosent), jfr Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7 

 

2. Bevilling gjelder fra 01.01.19 og frem til 30.09.2020. 

 

3. Som styrer for bevillingen godkjennes Amanda Ratejczak f. 24.04.91 og som 

stedfortreder godkjennes Rune Lossius f. 29.01.89 under forutsetning av at 

kunnskapsprøven om alkoholloven er bestått innen utgangen av desember 2018. 

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer vedtatt i kommunestyre den 23.06.16 i sak 121/16. 

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om at sosialtjenesten og politiet ikke kommer 

med innvendinger som tilsier at bevilling ikke kan gis. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Aksjeeierbok 

Firmaattest 

Plantegning 

Leiekontrakt 

Arbeidsavtale for stedfortreder 

Skatteattester 

 

Saksopplysninger:   

 



Frøya kommune har mottatt søknad om salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 

1 for Rema 1000 Frøya. Amanda Ratejczak AS overtar driften av Rema 1000 Frøya etter 

Joakim Gjertsen AS. 

 

Som styrer for bevillingen søkes Amanda Ratejczak, f. 24.04.91, og som stedfortreder søkes 

Rune Lossius, f. 29.01.89. 

Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Det settes vilkår om at 

stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen utgangen av desember 

2018. 

 

Uttalelse fra sosialtjenesten og politiet er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold 

om at det ikke kommer merknader som tilsier at bevillingen ikke kan gis.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges. 

 

 

 

 



Salgsbevilling for alkohol (KF-124)

Referansenummer: ICK53G Registrert dato:21.11.2018 10:00:49

Antall vedlegg: 3

Innledning

Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om 

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til 

bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved 

overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved bevillingshavers konkurs.

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling  

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921701187
Foretak/lag/forening

Amanda Ratejczak AS / REMA 1000 FRØYA
Adresse

Sørveien 17B
Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Telefon

91991652
E-post

froya@rema.no
Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Amanda 
Etternavn

Ratejczak
Adresse

lyngvikveien 1

Postnummer

7250
Poststed

MELANDSJØ

Telefon

91991652
E-post

amanda.ratejczak@rema.no
Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven



B Nei 

Utsalgsstedet

Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.

Opplysninger om utsalgssted

Utsalgssted/-lokale

REMA 1000 FRØYA
Adresse

Sørveien 17B

Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA

Telefon

Gårdsnr

21
Bruksnr

237

Mandag

Åpent til klokken [tt.mm] Ønsket salgstid fra 

klokken[tt.mm]

Ønsket salgstid til klokken 

[tt.mm]

Åpent fra klokken [tt.mm]

2300 0800 2000 0700

Tirsdag

2300 0800 2000 0700

Onsdag

2300 0800 2000 0700

Torsdag

2300 0800 2000 0700

Fredag

2300 0800 2000 0700

Lørdag

2100 0800 1800 0800

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

normalt varesortemang dagligvareforetning 
Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens  art eller driftskonsept

Styrer og stedfortreder

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer





Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning   uten   å være eier

B Nei 

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten  utover de som er nevnt tidligere

B Nei 

Vedlagt dokumentliste

Firmaattest (1).pdf

Dokument (1) (1).pdf

Aksjeeierbok  Amanda Ratejczak AS (1) (1).DOCX
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