FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
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Faste representanter i Hovedufrvala for forvaltning i perioden 2015 - 2019

Ap. Sv:

Frp. V oa H:
Ingrid SkjærsteinJohansen
Terje Grytvik
Remy Strømskag

Gunn Heidi Hallaren, leder

Geir Egil Meland, nestleder
Ann Kristin Kristoffersen
Ola Vie

Faste representanter med forfall:

Ap, Sv:
Geir Egil Meland

Frp, V 02 H:

Ingrid SkjærsteinJohansen
Terie Grytvik

Vararepresentanter

som møtte:

Ap. Sv:
Pål Terje Bekken

Frp. V og H:

Harald Ole Aursøy
Jomnn Skarsvåg

Merknader:

l. Innkallingtil ble enstemmig godkjent.
2. Skslisten godkjent med utsettelse av sak 119/1 6.

3. Pål Terje Bekkenble enstemmig valgt settenestleder.
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109/16
GODKJENNINGAV PROTOKOLLFRÅMØTE18.08. 16

Vedtak:

Protokoll frå møte 18. 08. 16 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 18.08. 16 godkjennes som framlagt.

110/16
REFERATSAK

Vedtak:
Referatet tas til orientering
Enstemmig.

Forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

111/16

SLUTTBEHANDLINGREGULERINGSPLAN- HEIA GÅRD

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen

for Heia gard, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31. 05. 16, og planbestemmelser datert
31. 08. 16.
Enstemmig.

Forslag til vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøyakommune å egengodkjenne reguleringsplanen for
Heia gard, som vist på plankart og planbeskrivelse datert31.05. 16, og planbestemmelser datert 31. 08. 16.

112/16
GNR 8 BNR 322 SØKNADOM DISPENSASJON FRÅREGULERINGSPLAN NABEITA

INDUSTRIOMRÅDEFOR OPPFØRINGAV GJENVINNINGSSTASJON

Vedtak:

l.

Søker gis dispensasjon frå formål og høydebestemmelse avsatt i reguleringsplan for
Nabeita Industriområde og kommuneplanen. Vedtaket fattes i medhold av pbl. § 19-2,
og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen, eller at

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon, vil etter
en samlet vurdering, væreMart større en ulempene.
2. Det forutsettes at tiltaket ikke blir høyere en 13, 6 meter og at det legges en jordvoll
rundt anlegget som skjerming, slik som omsekt i henhold til dispensasjonssøknad datert
26. 08. 16 og situasjonsplan datert 19. 08. 16.

3. Er ikke tiltaket igangsatt innen 3 år faller dispensasjonen bort.
Enstemmig.
Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 15. 09. 16:

Ann Kristin Kristiffersen ba om vurdering av sin habilitet da hun er grunneier som grenser til eiendommen.
Ann Kristin Kristiffersen ble enstemmig vurdert habil.
Forslag til vedtak:

l. Søkergis dispensasjon frå formel og høydebestemmelse avsatt i reguleringsplan for Nabeita
Industriområde og kommuneplanen. Vedtaket fattes i medhold av pbl. § 19-2, og begrunnes
med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen, eller at formålsbestemmelsen blir

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon, vil etter en samlet vurdering, væreklart
større en ulempene.

2. Det fomtsettes at tiltaket ikke blir høyereen l 3, 6 meter og at det legges enjordvoll mndt
anlegget som skjerming, slik som omsøkt i henhold til dispensasjonssøknad datert 26. 08. 16 og
situasjonsplan datert 19. 08. 16.

3. Er ikke tiltaket igangsatt innen 3 år faller dispensasjonen bort.

113/16

GNR 21 BNR 376 DISPENSASJONFRÅREGULERINGSPLANFOR BLÅTT
KOMPETANSESENTERVEDRØRENDEHELHETLIGIDRETTSPARK

Vedtak:

Det gis dispensasjon frå reguleringsplan for Blått kompetansesenter og pbl. § 1-8, for
oppfaring av nytt klubbhus for sjøsportgruppa.
Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19- 2, og begrunnes med at planens
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering.

3.

Frøya kommune har i sine vedtatte planer for helhetlig idrettspark hele tiden Busket a
legge til rett for sjøsportsformål på strandområder nedenfor Sistranda. Sjøhuset som i
sin tid ble kjøpt for dette formålet har vist seg å værevanskelig å bygge om til øusket om
klubbhus. Et fremtidig klubbhus ber etableres i nærhetenav allerede etablert
omkledning/dusjanlegg og sjehus.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i mete 15. 09. 16:
Følgende forslag til vedtak blefremmet av Ap/Sv:
l.

Det gis dispensasjon frå reguleringsplan for Blått kompetansesenter og pbl. § 1-8, for
oppføring av nytt klubbhus for sjøsportgruppa.

2.

Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19-2, og begrunnes med at planens formålsbestemmelse
ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, etter en samlet vurdering.

3.

Frøya kommune har i sine vedtatte planer for helhetlig idrettspark hele tiden ønsket å legge til
rett for sjøsportsfonnål på strandområder nedenfor Sistranda. Sjøhuset som i sin tid ble kjøpt
for dette fonnålet har vist seg å værevanskelig å bygge om til ønsket om klubbhus. Et
fremtidig klubbhus børetableres i nærhetenav allerede etablert omkledning/dusjanlegg og
sjøhus.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Jorunn Skarsvåg, Harald Åursøyog Remi Strømskag.

Rådmaims forslag:
l.

Det gis ikke dispensasjon frå reguleringsplan for Blått kompetansesenter og pbl. §1-8, for
oppføring av nytt klubbhus for sjøsportgmppa.
Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19-2, og begrunnes med at planens formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene, etter en samlet vurdering.
Frøya kommune, gjennom helhetlig idrettspark, oppfordres heller til å finne en egnet
plassering innfor regulerte områder, eller innenfor nye regulerte områder når
kommunedelplanen for Sistranda er vedtatt.

2.

3.

Fait med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ola Vie, Ann Kristin Kristoffersen, Pål Terje Bekken og Gunn
Heidi HaBaren.

Forslag til vedtak:
l.
2.

3.

Det gis ikke dispensasjon frå reguleringsplan for Blått kompetansesenter og pbl. § 1-8, for oppføring av
nytt klubbhus for sjøsportgmppa.
Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19-2, og begmnnes med at planens formålsbestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
Frøya kommune, gjennom helhetlig idrettspark, oppfordres heller til å finne en egnet plassering tnnfor
regulerte oinråder, eller innenfor nye regulerte områder når kommunedelplanen for Sistranda er vedtatt.

114/16
GNR 8 BNR 272 DISPENSASJONBRUKSENDRING

Vedtak:

l. Det gis dispensasjon frå kommuneplan til bruksendring frå fritidsbolig til helårsbolig på
Gnr. 8, Bnr. 272.

2. Dispensasjonen forutsetter at bygget oppfyller de nødvendigebyggetekniske forskrifter
og krav, og godkjennes av byggesaksavdelingen.
3. Vedtaket fattes i medhold av pbl. § 19- 2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres frå, eller at formålsbestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart sterre enn ulempene etter
en samlet vurdering.
Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l.

Det gis dispensasjon frå kommuneplan til bruksendring frå fritidsbolig til helårsbolig på Gnr.
8, Bnr. 272.

2. Dispensasjonen fomtsetter at bygget oppfyller de nødvendigebyggetekniske forskrifter og
krav, og godkjennes av bygges aksavdelingen.
3. Vedtaket fattes i medhold av pbl. § 19-2, og begruimes med at tiltaket ikke tilsidesetter

hensynet bak bestemmelsen det dispenseres frå, eller at formålsbestemmelsen blir vesentlig
tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart størreenn ulempene etter en samlet
vurdering.

115/16
RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER

Vedtak:

Rapportene frå Nordfjeldske kontroll AS datert 26. 06. 16 og 12. 07. 16 tas til orientering.
Prikktildeling skjer etter alkoholforskriften § 10-3.
Enstemmig.

Forslae til vedtak:

Rapportene frå Nordfjeldske kontroll AS datert 26. 06. 16 og 12. 07. 16 tas til orientering.
Prikktildeling skjer etter alkoholforskriften § 10-3.

116/16
SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
VAKRE FRØYAAS

Vedtak:

l.

Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

2. Vakre FrøyaAS, 7011 Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og
brennevin.

3.

Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub.

4.

Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.

5.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23. 06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:
AIkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager:
kl. 09. 00 - 01. 00
Fredag/lerdag:
kl. 09. 00 - 02. 00
San-, hellig- og høytidsdager:
kl. 12. 00 - 02. 00
Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager:
kl. 13. 00 - 01. 00
Fredag/lørdag:
kl. 13. 00 - 01. 00
Sen-, hellig- og hBytidsdager:
kl. 13. 00 - 01. 00

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02. 00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller
der følgendedager ikke kommer på fre-/lørdagkan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag,
kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.
All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv
time etter stengetid.
6.

Geir Roger Vestvik Wærøf. 25. 04. 68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold

om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve.
Kenneth Wærøf. 13. 12. 73 godkjennes som stedfortreder.
Kenneth Wærøhar avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

7. Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på
ansettelsesforhold innen 22.09. 16

8. Geir Roger Vestvik Wærømå dokumentere bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i
alkoholloven innen 22.09. 16

9.

Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i kommunestyret
og bevillingen faller bortJ. fAlkohoIlovens § 1-10:

«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av
alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet.
Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt
bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkesom ny bevilling uten ugrunnet
opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknadom ny bevilling ikke er
endclig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives
videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned»
Enstemmig.

Forslag til vedtak:
l.

Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (servering slo ven), § 3.

2.

Vakre Frøya AS, 701 l Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, msbrus, vin og brennevin.

3.

Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub.

4.

Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.

5.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23. 06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med almirmelig bevilling:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager:
kl. 09. 00 - 01. 00
Fredag/lørdag:
kl. 09. 00 - 02. 00
Søn-, hellig- og heytidsdager:
kl. 12. 00 - 02. 00
Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager:
kl. 13. 00-01. 00

Fredag/lørdag:

kl. 13.00-01.00

Sen-, hellig- og høytidsdager:

kl. 13. 00 - 01. 00

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02. 00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der

følgendedager ikke kommer på fre-/lørdagkan det skjenkes til kl. 02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden før
Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.
All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time
etter stengetid.
6.

Geir Roger Vestvik Wærøf. 25. 04. 68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold
om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve.
Kenneth Wærøf. 13. 12. 73 godkjennes som stedfortreder.
Kenneth Wærøhar avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

7.

Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på ansettelsesforhold
innen22.09. 16

8.

Geir Roger Vestvik Wærømå dokumentere bestått etablererprøve og kunnskap sprøve i alkoholloven
innen22. 09. 16

9.

Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandle! i kommunestyret og
bevillingen faller bort J. fAlkohollovens § 1-10:
«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle
eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten
kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er
underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrurmet opphold, og senest innen 30 dager, etter
overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen imien tre måneder,
kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned»

117/16
SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVrLLING
MONA LISA RESTAURANT

Vedtak:

l.

Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av el, rusbrus og
vin.

2.

Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § l-7a, grunnet stedets beliggenhet,
målgruppe og trafikk- og ordensmessige forhold.

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset uteområde, jfr.
tegninger.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter
alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23. 06. 16.

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager:
Fredag/lBrdag:
Sen- hellig og hoytidsdager

kl 09. 00- 01. 00
kl 09. 00- 02. 00
kl 12. 00- 02. 00

I Jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02. 00 for alle typer alkoholholdig
drikke, l de tilfeller der felgende dager ikke kommer på fre/lardag kan det skjenkes til kl
02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden far kristi himmelfartsdag, kvelden far l. og 17
mai.

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en
halvtime etter stengetid.

Faruk Oqay, f. 05. 05. 1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21. 02. 77
godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapspreven om
alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i serveringsloven.
Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30. 06. 2020.
Enstemmig.

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i mate 15.09. 16:
Saktteattestene er kommet inn dermed tas pkt. 4 bort i vedtaket.
Forslag til vedtak:

l.

Mona Lisa Restaurant ved Famk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin.

2. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § l -7a,gmnnet stedets beliggenhet, målgruppe og
trafikk- og ordensmessige forhold.

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset uteområdejfr.
tegnmger.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter
alkoholloven, K-saknr 121/16, av 23. 06. 16.

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager:
Fredag/lørdag:
Søn- hellig og heytidsdager

kl09. 00-01. 00
kl 09. 00- 02. 00
kl 12. 00- 02. 00

I jule-, påske-ogpinseuka gis skjenkebevilling til kl 02. 00 for alle typer alkoholholdig
drikke. ] de tilfellet derfelgende dagerikke kommer påfre/lørdagkan det skjenkes til kl
02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden fer l. og 17

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en halvtime etter
stengetid.

Faruk Oqay, f. 05. 05. 1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21. 02. 77
godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om
alkoholloven. Skjenkestyrer har ogsåbestått etablererprøven i serveringsloven.
Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06. 2016.

118/16
SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
OPPLEV FRØYA, FRØYCRUISE

Vedtak:

l. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om
serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3.

2. Opplev FrøyaAS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl,
rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v.

(alkoholloven), §1-7.
3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise»på øvre og nedre salong, samt
på soldekk.
4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak
121/16 den 23. 06. 16:

Skjenkestedets lokalifeter inne og ute med alminnelig bevilling:
Alkoholholdig drikk med mindre
Hverdager:
Fredag/lerdag:
Sen-, hellig- og høytidsdager:

enn 22 volumprosent alkohol:
kl. 09. 00-01. 00
kl. 09. 00 - 02. 00
kl. 12. 00 - 02. 00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager:
kl. 13. 00-01. 00
Fredag/lørdag:
kl. l3. 00-OI. OO
Son-, hellig- og hBytidsdager:
kl. 13. 00 - 01. 00
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02. 00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller

der følgendedager ikke kommer på fre-/lørdagkan det skjenkes til kl. 02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag,
kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.
All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv
time etter stengetid.

6. Stig Bremnes f. 21.02. 72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for
serveringsvirksomhet.
7. Valborg Bekken f. 01. 01. 76 godkjennes som stedfortreder.

8. Kunnskapsprøveom alkoholloven er avlagt og bestått av begge to
Enstemmig.

10

Forslag til vedtak:
l. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om
servering s virksomhet (servering slaven), § 3.
2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl,
rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v.
(alkoholloven), t; I-7.
3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt
på soldekk.
4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak
121/16 den 23. 06. 16:
Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager:
Fredag/lørdag:
Søn-, hellig- og heytidsdager:

kl. 09. 00 - 01. 00
kl. 09. 00 - 02. 00
kl. 12. 00 - 02. 00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager:
kl. 13. 00 - 01. 00
Fredag/lørdag:
kl. 13. 00-01. 00
Søn-, hellig- og høytidsdager:
kl. 13. 00 - 01. 00
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02. 00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der
følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden før
Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.
All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time
etter stengetid.
6. Stig Bremnes f. 21. 02. 72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for
serveringsvirksomhet.
7. Valborg Bekken f. 01. 01. 76 godkjennes som stedfortreder.
8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to

119/16
UTFØRT SKJENKEKONTROLL
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig.
Forslag til vedtak:

l. Siholmen pub tildeles l prikk.
Begrunenlse: Bmdd på alkohollovens § 9. 2- reklame for alkoholhodig drikk på
bardisk

2. Frøyafestivalen tildeles l O prikker.
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Begrunnelse: Brudd på alkohollovens forskrift om omsetning av alkoholholdigdrikk
m. v § 1-5 annet ledd.

3. Frøyafestivalen må, i god tid før en eventuell ny søknad sendes inn, kommet med
tiltak for å umigå lignende hendelser i fremtiden.
4. Disse tiltakene skal kommunen vurdere og godkjenne før eventuelt søknad om
skjenkebevilling vil bli behandlet.

5. Hvis ikke Frøyafestivalenimøtekommerkommunens krav, vil ny søknadbli avslått.
120/16
ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE
Orientering rundt ny avtale salgs- og skjenkekontroll Frøya kommune.
Vi har hatt avtale med Nordfjeldske Kontroll AS rundt gjennomferingen av salgs- og skjenkekontroller
over flere kommunestyreperioder.
Det ble besluttet og si opp denne avtalen i år for å gå ut på anbud for 4 nye år. Slik at man går ut på
anbud etter endt kommunestyreperiode.
Dette ble gjort for å sikre fri konkurranse og at vi er sikre på at vi får best mulig pris og kvalitet på
tjenesten vi kjøper.
Salgs- og skjenkekontroller ble lagt ut på anbud i vår/sommer med frist 04. 07. 16.
Det kom inn totalt 4 anbud innen fristen.

Det var sått kriterier på pris og kvalitet med vekting 60-40.
Det ble gitt en score for pris og en for kvalitet og regnet ut en totalsum hvor det anbudet med høyest score
totalt ble valgt. Poengscoren ble gitt med 10 poeng til den med lavest pris og 10 poeng for den med best
kvalitet på gjennomføring av tjenesten. Poengscoren nedover er sått i samsvar med forskjellen på
tilbudene slik at eksempelvis ville et anbud som er dobbelt så dyrt som det billigste få 5 poeng. Det er lagt
inn krav om en kvalitetsheving i konkurransegrunnlaget i forhold til dagens avtale, slik at selve omfanget
av avtalen øker litt.

Etter en total gjennomgang og vurdering av dokumentert pris og kvalitet har valget fait på Nordfjeldske
Kontroll AS som kontrollselskap for Frøya kommune frå september 2016 til september 2020.
Klagefristen på vedtaket er sått til 17. 09. 16 og man vil etter denne dato inngå avtale med Nordfjeldske
Kontroll AS.
Rep. Pål Terje Bekken:

Ang. Blakkstadvassdraget. Hva skjer der?

Rådmann:

Arbeidet ble påbegynt i går og forventet anleggsperiode l mnd. Beboerne og
nødetatene er varslet om stenging av vei.

Rep. Harald Aursøy:

Ang. Skjenkekontroll. Er det lovlig at kontrollør bor på det stedet som skal
kontrolleres.

Rådmann.'

Ja det er ingen begrensninger der. Ordinærehabilitestsregler gjelder.

Rep. Ola Vie:

Hva med blinken på moloen ved Hammarvik?

Rådmann:

Detjobbes med saken og vil bli prioritert.

Rep. Ola Vie:

Hva med Steinalderstien? Er kommunen anmeldt? Ønskerat Rådmann

oppdaterer utvalget før det kommer i media.
Rådmann.

Tiltaket er stoppet. Rådmann tar henvisningen til etterretning.

Rep. Remy Strømskag:

Ang. Holahauan og tomtene. Er det skjedd noe der?

Rådmann.

Ja det er Rommet noen interessenter. Og det jobbes med saken. Rådmann vil
orientere i neste møte.
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Rep. Ann Kristin Kristoffersen: Veien på Flatval (Staurvolden) som skulle stenges. Er den Stengt?
Rådmann:

Rådmann usikker om den er fysisk stengt. Kravet kommer frå veivesenet. Må se
på brevet om hvem som skal besørge stengningen.

Rep. Harald Aursøy:

Ang. de gratis tomtene som var lagt ut på Mausund. Interessenter har ikk hørt
noe.

Rådmann:

Det jobbes med saken og den skal opp i formannskapet i nærframtid.

Rep. Remy Strømskag:

Klagebehandling av veinavn frå Nordskag til Titran? Hvorden ligger det an med
skillingen der?

Rådmann:

Klage vedrørende Straum/Strøm er oversendt kartverket. Venter på svar derfra.
Det vil komme en egen sak om ekstrabivilgning for å få sått opp skittene.

Rep. Pål Teje Bekken:

Blir det sått opp skilt begge veiene når du kjører en strekning?

Rådmann:

Dette er et økonomiskspørsmål som det ikke er tatt stilling til enda.
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