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Saknr: 145/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.10.2018 

Arkivsaksnr: 

18/729 

Sak nr: 

145/18 

Saksbehandler: 

Janne Andersen 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

145/18 Kommunestyret 25.10.2018 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING HURRAN VILLSAU 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hurran Villsau org.nr. 916465149 v/Aina Taraldsen Sandvik innvilges serveringsbevilling etter 

Lov om Serveringsvirksomhet (serveringsloven § 3.) 

 

2. Bevillingen gjelder inne på Hurran Gård, jfr. vedlagte tegning.  

 

3. Daglig leder Aina Taraldsen Sandvik f. 18.03.75 har avlagt og bestått etablererprøven for 

serveringsvirksomhet og godkjennes som styrer. 

 

4. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og etter godkjenning fra mattilsynet. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serveringsbevilling 

Plantegning 

Uttalelse fra Kommunalt brukerråd 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Hurran Villsau ved Aina Taraldsen Sandvik søker om serveringsbevilling. 

Det skal drives gårdskafe inne i lokalene til Hurran Villsau med 12 sitteplasser innendørs. Daglig leder Aina 

Taraldsen Sandvik har avlagt og bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Det innvilges fritak for 

stedfortreder på grunn av stedets størrelse. 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. De har intet å utsette på at bevilling blir gitt.  

Kommunalt brukerråd har gitt sin uttalelse til søknaden. Uttalelsen ligger vedlagt. 

Det opplyses i søknaden at søknad er under behandling hos mattilsynet. Serveringsbevillingen gjelder først etter 

endelig godkjenning fra mattilsynet. 

Saken har ikke vært til behandling i Hovedutvalg for forvaltning etter avtale med leder for utvalget. 

 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner finner Frøya kommune å kunne tilrå at serveringsbevilling 

innvilges.  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 18/729    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING HURRAN VILLSAU 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hurran Villsau org.nr. 916465149 v/Aina Taraldsen Sandvik innvilges 

serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet (serveringsloven § 3.) 

 

2. Bevillingen gjelder inne på Hurran Gård, jfr. vedlagte tegning.  

 

3. Daglig leder Aina Taraldsen Sandvik f. 18.03.75 har avlagt og bestått 

etablererprøven for serveringsvirksomhet og godkjennes som styrer. 

 

4. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og etter godkjenning fra 

mattilsynet. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serveringsbevilling 

Plantegning 

Uttalelse fra Kommunalt brukerråd 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Hurran Villsau ved Aina Taraldsen Sandvik søker om serveringsbevilling. 

Det skal drives gårdskafe inne i lokalene til Hurran Villsau med 12 sitteplasser innendørs. 

Daglig leder Aina Taraldsen Sandvik har avlagt og bestått etablererprøven for 

serveringsvirksomhet. Det innvilges fritak for stedfortreder på grunn av stedets størrelse. 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. De har intet å utsette på at bevilling 

blir gitt. 

Kommunalt brukerråd har gitt sin uttalelse til søknaden. Uttalelsen ligger vedlagt. 

Det opplyses i søknaden at søknad er under behandling hos mattilsynet. 

Serveringsbevillingen gjelder først etter endelig godkjenning fra mattilsynet. 

Saken har ikke vært til behandling i Hovedutvalg for forvaltning etter avtale med leder for 

utvalget. 



 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner finner Frøya kommune å kunne tilrå at 

serveringsbevilling innvilges.  

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunalt Brukerråd   

Møtedato: 22.10.2018 

Sak: 19/18  Arkivsak: 18/2965 

 

SAKSPROTOKOLL - SERVERINGSBEVILLING HURRAN VILLSAU - HØRING KOMMUNALT 

BRUKERRÅD  

 

Vedtak: 

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til søknad om serveringsbevilling Hurran Villsau:  

 

Det er ikke fast dekke på uteområdet ved inngangen, men søkeren opplyser at det skal legges 

belegningsstein i løpet av våren. 

 

Vi aksepterer dette og forutsetter at arbeidet blir gjort innen mai 2019. 

 

Parkeringsplass reservert for bevegelseshemmede må merkes. 

 

Inngangsdør har ikke automatisk åpning eller døråpner. 

Handikaptoalett er plassert i en annen bygning ca. 20 meter bak kafeen, dette er ikke tilferdisstillende, 

men for denne lille virksomheten velger vi å godkjenne dette inntill videre. 

 

Når det gjelder døråpner og handikaptoalett krever vi at dette blir ordnet forskriftsmessig hvis 

virksomheten utvides eller bygges om. 

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling: 

Kommunalt brukerråds behandling i møte 22.20.18: 

 

Brukerrådet har ingen myndighet når det gjelder serveringsbevillinger, og vi uttaler oss derfor ikke om dette.  

 

Rådet har rett til å gi uttaleser om bygningene der serveringen skal foregå, spesielt adkomst og universell 

utforming. 

 

Vi er forelagt ferdigattest på bygget og en enkel tegning, dette gir ikke grunnlag for å se om det er tatt hensyn 

til lovens krav om universell utforming. 

 

Brukerrådets nestleder har vært i kontakt med søkeren og fått utfyllende opplysninger. 

 

«Det er ikke fast dekke på uteområdet ved inngangen, men søkeren opplyser at det skal legges belegningsstein i 

løpet av våren. 

 

Vi aksepterer dette og forutsetter at arbeidet blir gjort innen mai 2019. 

 

Parkeringsplass reservert for bevegelseshemmede må merkes. 

 

Inngangsdør har ikke automatisk åpning eller døråpner. 

Handikaptoalett er plassert i en annen bygning ca. 20 meter bak kafeen, dette er ikke tilferdisstillende, men for 

denne lille virksomheten velger vi å godkjenne dette inntill videre. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Når det gjelder døråpner og handikaptoalett krever vi at dette blir ordnet forskriftsmessig hvis virksomheten 

utvides eller bygges om.» 

 

Enstemmig.   

 

 

 



Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: 6SBVI5 Registrert 

dato:15.03.2018 

17:08:11

Antall vedlegg: 4

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling 

Bevillingssøker/-haver er

B Foretak/lag/forening 

Bevillingstype

D Serveringsbevilling 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

916465149

Foretak/lag/forening

Hurran Villsau

Adresse

Sørfrøyveien 246

Postnummer

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefon

41411841

Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Aina Taraldsen

Etternavn

Sandvik

Adresse

sørfrøyveien 246

Postnummer

7263



Telefon

41411841

E-post

ainatara75@gmail.com

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

B Nei 

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

916465149

Skjenkested/-lokale

Hurran Gård

Gate-/vei-/stedsadresse

Sørfrøyveien 246

Postnummer

7263

Telefon

41411841

Telefaks

Virksomhet

Driftskonsept

Type virksomhet

D Kafe/konditori 

D Annet 

Beskriv med egne ord

Vi har lokalutsalg av kjøttprodukter videreforedlet i egne godkjente lokaler. Vi ønsker i perioder å tilby kunder en mer utvidet 
opplevelse med salg av kaffe og varer i butikkens lokaler.

Servering/skjenking skal foregå

D Innendørs 

Antall sitteplasser innendørs

12

Periode&nbsp;for uteservering

Ved uteservering&nbsp;må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Lokalet er tilknyttet i  allerede etablert butikkutsalg. 

Mer om skjenkestedet
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