Loppa kommune

MØteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

MØtested:

Kommunestyresal, Loppa rådhus

Dato:

23.09.20L4

Tid:

10:00-L4:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Jan Eirik Jensen

LEDER

KP

Kai Martin Hansen

MEDL

KP

Ståle Sæther

MEDL

H

Erling Johan Hansen

MEDL

AP

Ståle Johansen

MEDL

AP

Halvor Pettersen

MEDL

AP

Gjermund Amundsen

MEDL

AP

Geir Stensen

MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Linda Rostrup Martinsen

MEDL

Thorbjørn Johnsen

NESTL

H

Stein Thomassen

MEDL

SP

Representerer

Harald Olafson

MEDL

KP

Hans Roald Johnsen

MEDL

SV

Grethe Lill Vestre

MEDL

KP

Maria Johansen

MEDL

Vara medlemmer som møtte:

Navn

MØtte for

Representerer

Torill Martinsen

Harald Olafson

KP

Marius Olsen

Maria Johansen

KP

Ronja Garden

Stein Thomassen

SP

Ragnhild V Martinsen

Thorbjørn Johnsen

H

Fra administrasjonen møtte
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Erla Sverdrup

Helse og omsorgssjef

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Terje Haugen

Næringssjef

Solbjørg lrene Jensen

Sekretær

Camilla Hansen

Økonomisjef

lngen merknader til innkalling og saksliste.
Gjermund Amundsen ble valgt som setteordlører.

26/L4 Orienteringssak - Direkteoverfør¡ng av kommunestyremøte

PS

Skriftlig orientering forelagt kommunestyret

Orientering om Nødnett v/Regional prosjektleder nØdnett
fase 5 v/Øivind Skjørholm
PS 27 /1.4

PS

28/14 lnformasjon om vedtatt kommunereform

Fylkesmannen v/Stian Lindgård og

PS
RS

KS

v/Gunh¡ld l. Haukenes.

29/L4 Referatsaker

9/l-4 lnvitasjon til å delta i reformprosessen

RS 1-0/14

Orientering fra Oppvekst og kultur i møte i Levekårsutvalget lL.september 2OL4

RS 11-/14

MØteutskrift fra kontrollutvalget i Loppa kommune den 2. juni 2OL4

RS t2 /
RS

t4

Oversende lse av avvisn ingsbesl utni ng

t3/1,4 Svar på søknad - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

PS

30/L4 Søknad om salgsbevilling - Thomassen AS

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Thomassen AS, org.nr. 976 493 zsz gis salgsbevilling i perioden frem

til 30.06.2016 for;

o

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca 80 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00

-

20.00 på hverdager. På dager før søn- og

helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe L skal ikke skje på søn- og helligdager, t. og17.mai, og på
stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet

a

Thomas Schiffner 1. 19.07.73 godkjennes som styrer for salgsbevillíngen og som stedfortreder
godkjennes Britt Thomassen f. t4.0t.47.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-L til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkeva rer.

o

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

o

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr L370,- pr. år, jfr. al 5 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.31.1-2.
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014
Bevillingshaver for salgsstedet Thomassen AS, org.nr. 976 493 737 gis salgsbevilling i perioden frem

til 30.06.2016 for;
o

Alkoholgruppe L på omsøkt areal i butikklokale på ca 80 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - l-8.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1- skal ikke skje på søn- og helligdager, t. ogtT.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet.

a

Thomas Schiffner f . 19.O7 .73 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Britt Thomassen f. 1.4.01'47.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig

nr 538 av 2005

SS

drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
S-f til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkeva rer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

a

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 'J,37O,- pr. år, jfr. al 5 7-L og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.31.12
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Bevillingshaver for salgsstedet Thomassen AS, org.nr. 976 493 737 gis salgsbevilling i perioden frem

til 30.06.2016 for;
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca 80 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe L skal ikke skje på søn- og helligdager,

t. og17.mai,

og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

o

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet.

o

Thomas Schiffner f .19.O7.73 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Britt Thomassen f. 74.07.47.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig

nr 538 av 2005

SS 8-1

internkontroll iht. alkoholforskriften

til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
a lkoholfri/alkoholsvake drikkeva rer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan

a

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr I37O,- pr. är,jfr. al 5 7-1, ogforskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.3L.12
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

PS

3L/14 Søknad om salgsbevilling - Coop Marked Øksfjord

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Coop Marked @ksfjord, org.nr. 987397 568 gis salgsbevilling i perioden
frem til 30.06.2016 for:
o

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale pâ ca342 m2 istrandveien 12. Omsøkt
salgsareal omfatter dog ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke
har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 10.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.
a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

lngunn Bye f. 22.05.74 godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Som stedfortreder
godkjennes Annette Hansen f. 30.07.80 når kunnskapsprøven er dokumentert avlagt og
bestått.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-l- tíl 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

O

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
a lkoholfri/alkoholsvake d rikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utgjpr mínimum kr L370,- pr. år, jfr. Al 5 7-1 og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 0-2. Avgiften sluttavregnes pr.3L.L2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 L-7 jf. Alkoholloven kap. 3

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4

Bevillingshaver for salgsstedet Coop Marked Øksfjord, org.nr. 981 397 568 gis salgsbevilling i perioden

frem til 30.06.2016 for:
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale pä ca342 m2 iStrandveien 12. Omsøkt
salgsareal omfatter dog íkke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke
har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. L0.00 - L8.00.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager,

t. ogL7.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.
a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

lngunn Bye f. 22.05.74 godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Som stedfortreder
godkjennes Annette Hansen f. 30.07.80 når kunnskapsprøven er dokumentert avlagt og
bestått.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/a lkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet ¡ nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utgjØr minimum kr 1370,- pr. år, jfr. Al 5 7-L og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr. 31.1-2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Bevillingshaver for salgsstedet Coop Marked Øksfjord, org.nr. 981 397 568 gis salgsbevilling i perioden

frem til 30.06.201-6 for:
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale pâ ca 342 m2 i Strandveien 12. Omsøkt
salgsareal omfatter dog ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke
har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kr¡st¡ Himmelfartsdag fra kl. L0.00 - 18.00.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, L. og17.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

lngunn Bye f. 22.05.74 godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Som stedfortreder
godkjennes Annette Hansen f. 30.07.80 når kunnskapsprøven er dokumentert avlagt og
bestått.

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-1- til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr 1370,- pr. år, jfr. Al 5 7-'J, og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.3L.12.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 L-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

PS

32/L4 SØknad om salgsbevilling - Nuvsvåg Dagligvare

AS

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Nuvsvåg Dagligvare AS, org.nr. 992 tO4 279 gis salgsbevilling

i

perioden frem til 30.06.2016 for;

a

Alkoholgruppe L på omsøkt areal i butikklokale pä ca L7O m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. L0.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. L0.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og L7.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.
a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Ørjan Olsen f .30.O7.76 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Ann-Mari Klepp f. 23.05.73.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig

internkontroll iht. alkoholforskriften

nr 538 av 2005 55 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.
a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/a lkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i npye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr 1370,- pr. år, jfr. Al S 7-1 og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr. 3L.L2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4
Bevillingshaver for salgsstedet Nuvsvåg Dagligvare AS, org.nr. 992 LO4 279 gis salgsbevilling

i

perioden frem til 30.06.2016 for;
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca L70 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. L0.00 - 1-8.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, t. ogIT.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.
a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Ørjan Olsen f .30.O7.76 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Ann-Mari Klepp f. 23.O5.73.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften

nr 538 av 2005 55 8-L til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.
a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake d rikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utgj@r minimum kr L37O,- pr. år, jfr. Al 5 7-7 og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr. 31.1-2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven S L-7 jf. Alkoholloven kap.

3

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Bevillingshaver for salgsstedet Nuvsvåg Dagligvare AS, org.nr. 992 LO4 279 gis salgsbevilling

i

perioden frem til 30.06.2016 for;
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca 170 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. L0.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1- skal ikke skje på søn- og helligdager, t. ogt7.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

o

Ørjan Olsen f .30.O7.76 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Ann-Mari Klepp f. 23.O5.73.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-f til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
a lkoholfri/alkoholsvake d rikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

o

Bevillingsgebyret utgj6r minimum kr L37O,- pr. år, jfr. Al S 7-L og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 0-2. Avgiften sluttavregnes pr. 31.12.

o

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 L-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

PS33/1.4 Søknad om salgsbevilling - C. Bucks Eftf AS
Forslag tilvedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Cort Buck's Eftf AS, org.nr. 953 0L6 834 gis salgsbevilling i perioden

frem til 30.06.2016 for;
o

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca L60 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager fgr s6n- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1- skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.. ogL7.mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Roar Posti f .22.05.6'1. godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Margot Sandnes f. L0.01.48.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig

internkontroll iht. alkoholforskriften

nr 538 av 2005 55 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.
a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
a lkoholfri/alkoholsvake drikkeva rer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr L370,- pr är, jfr. Al 5 7-1 og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31.12.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven

I

1-7 jf. Alkoholloven kap. 3

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4
Bevillingshaver for salgsstedet Cort Buck's Eftf AS, org.nr. 953 016 834 gis salgsbevilling i perioden

frem til 30.06.2016 for;
a

Alkoholgruppe L på omsøkt areal i butikklokale på ca L60 m2. Omsøkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe L skal ikke skje på søn- og helligdager, L. og t7 .mai, og på

stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.
a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

a

Roar Posti f .22.05.6L godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Margot Sandnes f. 10.01.48.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften
nr 538 av 2005 55 8-L t¡l 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/a lkoholsvake drikkeva rer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utgjpr minimum kr 1.370,- pr är, jfr. Al 5 7-L og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr.5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3L.L2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven S L-7 jf. Alkoholloven kap.

Enstemmig vedtatt.

3

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Bevillingshaver for salgsstedet Cort Buck's Eftf AS, org.nr. 953 0L6 834 gis salgsbevilling i perloden

frem til 30.06.2016 for;
a

a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca L60 m2. OmsØkt salgsareal omfatter dog
ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til.

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00

-

20.00 på hverdager. På dager før søn- og

helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe l- skal ikke skje på søn- og helligdager, 7. og1-7.mai, og på
stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og folkeavstemming

vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved
salgstidens slutt.

o

Roar Posti f .22.05.61. godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Margot Sandnes f. L0.0L.48.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er dokumentert avlagt
og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig

internkontroll iht. alkoholforskriften

nr 538 av 2005 55 8-L t¡l 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.
a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes Rusmiddelplan

a

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1,37O,- pr är, jfr. Al S 7-1- og forskrifter av 08.06.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31.12.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 5 1-7 jf. Alkoholloven kap.

3

Enstemmig vedtatt.

PS

34/L4 Søknad om skjenkebevilling - Tante Betty's AS

Forslag til vedtak:
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Tante Betty's "org.nr.989 901- 540, gis skjenkebevilling

for:

A)

Alkoholgruppe L,2 og 3 for innendørs skjenking i kafeens lokaler på 100 kvm i Nuvsvåg.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.20L6. Skjenketid gis for
tidsrommet k|.10.00 - 01.00 på hverdager, og k|.10.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag.
Skjenketid på søndag/helligdag kl. L0.00 -22.00.

B) Skjenketiden for brennevin starter ikke før k|.L3.00 alle omsøkte dager innendørs.
C)

Konsumtiden utlØper 30 minutter etter endt skjenketid.

2. Ørjan Olsen f. 3O.O7.76 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som stedfortreder
godkjennes Truls Bendixen f. 06.06.59.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven 5 1-7a - S 1-7c

er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016
b)

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al 5 7-1- og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3I.L2.

c)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplon

d)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 8-f til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

e)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav til

godkjente brann og rpmningsveier for skjenkelokalet.

5.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time t¡l kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren, må

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs

1

time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid

til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 5 1-7 jf. S 1--1-0 jf. Kap. 4.

Vedtak i Kommunestyre - 2?.O9.2OL4
L. Bevillingshaver for skjenkestedet "Tante Betty's "org.nr.989 901 540, gis skjenkebevilling

for:

A)

I,2 og 3 for innendørs skjenking i kafeens lokaler på 100 kvm i Nuvsvåg,
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016, Skjenketid gis for
tidsrommet k|.10.00 - 01.00 på hverdager, og k|.10.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag.
Skjenketid på søndag/helligdag kl. 10.00 - Z2.OO.
Alkoholgruppe

B) Skjenketiden
C)

for brennevin starter ikke før k|.13.00 alle omsøkte dager innendørs.

Konsumtiden utlØper 30 minutter etter endt skjenketid.

2. Ørjan Olsen f. 30.07.76 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og
godkjennes Truls Bendixen f. 06.06.59.

som stedfortreder

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven $ 1-7a - 5 1-7c
er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også f6lgende:

a)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o,m. 30.06.2016.

b)

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al S 7-1 og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig dríkk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3L.I2.

c)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid

gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Hondlingsplon.

d)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

e)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav

til

godkjente brann og rpmningsveier for skjenkelokalet.

5.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende

a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren, må
skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid
skjenkingen opphøre første gang klokken blir

Vedtaket erfattet i medhold av Alkoholloven 5 1-7

tre.

til vintertid

må

Skjenking kan ikke pågå en time ekstra.

jf.5 1-1-0 jf.

Kap.

.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Tante Betty's "org.nr.989 901 540, gis skjenkebevilling

for:

A)

Alkoholgruppe 1,2og3 forinnendørsskjenking ikafeens lokalerpå 100 lwm iNuvsvåg.
S$enkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06,2016. Skjenketid gis for
tidsrommet kl.10.00 - 01.00 på hverdager, og k|.10.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag.
S$enketid på søndag/helligdag kl. 10,00 - 22.00.

B)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før kl.1-3.00 alle omsøkte dager innend¿rs.

C)

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid

2. Ørjan Olsen f. 3O.O7.76 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som stedfortreder
godkjennes Truls Bendixen f. 06.06.59.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven 5 L-7a - 5 1-7c er

oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a)

S$enkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

b)

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al S 7-1 og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3I.L2.

c)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet ¡ nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Hondlingsplan.

5.

d)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 8-L til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

e)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav til
godkjente brann og r6mningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende

a) Når klokken stilles fram en time

til

kl. 03.00 ved overgang

til sommertid

på våren, må

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven $ 1-7 jf.
Enstemmig vedtatt.

S 1-10

jf.

Kap. 4

PS

35/L4 Søknad om skjenkebevilling - Økstjord Sjøfiske AS

Forslag til vedtak:
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Loppakroa" v/Øksfjord Sjøfiske AS

org.nr. 992 886 285, gis skjenkebevilling for:

A)

Alkoholgruppe 1 og 2 for utendørs skjenking på omsøkt utendørs areal iht. vedlagt tegning
på Njordveien 27 for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet
k|,11.00 - 24.00 på hverdager, søndager i tidsrommet 15.00 - 01'00, og kl'11.00 - 03.00
natt til lørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 11.0003.00.

B) Alkoholgruppe L,2 og 3 for innendørs skjenking på omsøkt areal i henhold tiltegning på
Njordveien 27. Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til
30.06.20L6. Skjenketid gis for tidsrommet k|.11-.00 -24.OO på hverdager, søndager i
tidsrommet 15.00 - 0L.00, og k|.11.00 - 03.00 natt til lørda1 og søndag. Skjenketid på
nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 1L.00-03.00.
1-00 kvm í

C)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før kl.1-3.00 alle omsøkte dager innendørs.

D) Konsumtiden utløper

30 minutter etter endt skjenketid.

E) Søknad

om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold tilforvaltningslovens regler
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Knut Harald Lyngedal f. 28.09.59 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som

stedfortreder godkjennes Rune Fjellstad f .21..LL.74.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
5 L-7a - S L-7c er oppfylt.

4. tor skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Uteservering kan kun finne sted på utendørs skjenkeareal i henhold til tegning.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være ved
å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale politivedtekter
med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d) Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

e)
f)

Bevillingsgebyr utgj6r minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al S7-1 og forskrifter av 8.6.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31.12.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet ¡ nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan.

5.

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 SS 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav
godkjente brann og rpmningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:

a) Når klokken stilles fram en time

til

kl. 03.00 ved overgang

til sommertid

på våren, må

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time

til

kl 02.00 ved overgang fra sommertid

til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 5 1-7 jf. 5 1-10 jf. Kap. a.

til

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Loppakroa" v/Øksfjord Sjøfiske AS org.nr. 992 886 285, gis

skjenkebevilling for:

A)

Alkoholgruppe 1 og 2 for utendørs skjenking på omsøkt utendørs areal iht. vedlagt tegning
på Njordveien 27 for bevillingsperioden frem til 30.06.201-6. Skjenketid gis for tidsrommet

tidsrommet 1-5.00 - 01.00, og k|.11.00 - 03.00
på
uavhengig av ukedag fra kl. 1-l-.00nyttårsaften
lørdag og søndag. Skjenketid

k|.11-.00 -24.OO på hverdager, søndager i

natt til
03.00.

B) Alkoholgruppe L,2 og 3 for innendørs

skjenking på omsøkt areal i henhold tiltegning på
L00 kvm i Njordveien 27. Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til
30.06.201-6. Skjenketid gis for tidsrommet k|.1L.00 -24.00 på hverdager, s6ndager i
tidsrommet 15.00 - 01.00, og k|.11.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag. Skjenketid på

nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 1-1-.00-03.00.

C)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før k|.13.00 alle omsøkte dager innendørs.

D)

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid

E)

SØknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende

Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold tilforvaltningslovens regler.
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Knut Harald Lyngedal f. 28.09.59 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som
stedfo rtreder god kje n nes

Ru

ne Fjel lstad

1. 2L.1.L.7

4.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven $ 1--7a - S 1-7c

er oppfylt.

4. tor skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Uteservering kan

b)

kun finne sted på utendørs skjenkeareal i henhold til tegning

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være ved
å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale politivedtekter
med hensyn til ro, orden og st@ykrav på offentlig sted mv.

d) Skjenkebevillingen

e)

f)

gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

Bevillingsgebyr utgjpr minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al 57-L og forskrifter av 8.6.2005 om
omsetning av alkoholholdíg drikk, jfr. 5 0-2. Avgiften sluttavregnes pr 3L.L2.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Hondlingsplon.

5.

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 SS 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav til
godkjente brann og r6mningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende

a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren, må
skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time t¡l kl 02.00 ved overgang fra sommertid til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 5 L-7 jf. 5 1-L0 jf. Kap. 4

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
1. BeviIlingshaver for skjenkestedet "Loppakroa" v/þksfjord Sjøfiske AS

org.nr. 992 886 285, gis skjenkebevilling for:

N

Alkoholgruppe 1- og 2 for utendørs skjenking på omsøkt utendørs areal iht. vedlagt tegning
på Njordveien 27 for bevillingsperioden frem til 30.06.201-6. Skjenketid gis for tidsrommet
k|.11.00 -24.OO på hverdager, spndager itidsrommet 15.00-0L.00, og kl.1-1.00-03.00
natt til lørdag og spndag. Skjenketid på nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. L1.0003.00.

B)

q

)

Alkoholgrup pe L,2 og 3 for innendørs skjenking på omsØkt areal i henhold til tegning på
100 kvm i Njordveien 27. Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til
30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet k|.11.00 -24.OO på hverdager, spndager i
tidsrommet 15.00 - 01.00, og kl.1-1.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag. Skjenketid på
nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

Skjenketiden for brennevin starter ikke før k|.13.00 alle omsøkte dager innendørs

|))

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid

É)

SØknad om skjenkerett

for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevílling. Dette kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Knut Harald Lyngedal f. 28.09.59 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som

stedfortreder godkjennes Rune Fjellstad f .2LI1..74.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
5 1--7a - 5 1-7c er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende

a) Uteservering kan kun finne sted på utendørs skjenkeareal i henhold til tegning.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være ved
å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendØrs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale politívedtekter
med hensyn til ro, orden og stØykrav på offentlig sted mv.

d) Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

e)
f)

Bevillingsgebyr utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al 57-1 og forskrifter av 8.6.2005 om
omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31.L2.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Hondlingsplan

5.

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 g-f til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav til
godkjente brann og rpmningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende

a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren, mä

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs l- time kortere skjenketid.

til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphpre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
b) Når klokken stilles tilbake en time

pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 5 1-7 jf. 5 1-L0 jf. Kap. 4.
Enstemmig vedtatt.

PS36/L4 Søknad om skjenkebevilling - Dattera t¡l Larsen
Forslag til vedtak:
1-.

Bevillingshaver for skjenkestedet "Dattera

org.nr.996 926 958, gis skjenkebevilling for:

til Larsen" v/enkeltpersonforetaket Maria Johansen,

A)

Alkoholgruppe L og 2 for utendØrs skjenking på utendørs areal iht. vedlagt tegning utenfor
skjenkelokale <garasjen)) mot bakveggen av huset istrandveien 8 i bevillingsperioden frem
t¡l 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet k|.11.00 - 01-.00 på hverdager samt søndager,
og k|.11.00 - 03.00 natt til lørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag
uavhengig av ukedag fra kl. L1.00-03.00.

B)

Alkoholgruppe !,2 og 3 for innendørs skjenking på omsøkt areal i garasje på ca. 45 kvm. i
Strandveien 8 iht. vedlagte tegning med 35 - 45 innendørs sitteplasser.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for
tidsrommet k|.11-.00 - 01-.00 på hverdager samt søndager, og k|.1L.00 - 03.00 natt til
lørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag uavhengig av ukedag fra kl.
1r..00-03.00.

C)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før k|.L3.00 og avsluttes kl. 01.00 alle omsøkte
dager innendørs.

D)

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid

E) SØknad om skjenkerett

for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Maria Johansen f . 02.08J7 godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevillingen. Det gis

fritak for kravet om stedfortreder.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav iAlkoholloven 5 t-7a - 5 1-7c
og Serveringsloven 5 6 er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Uteservering kan ikke finne sted før utendørs skjenkeareal er tydelig

fysisk

avgrenset fra

omgivelsene og området omkring som ikke er en del av skjenkearealet.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være
ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utØves innenfor rammen av lokale politivedtekter
med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

e)

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al 5 7-1- og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3L.L2.

f)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nØye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 SS 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

5.

h)

Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nØdvendig brukstillatelse til garasjen
bruk som skjenkevirksomhet herunder oppfyllelse av lovfestede krav til brannsikkerhet
og nødvendige r6mningsveier. Det samme gjelder forholdet til naboene og at ikke
virksomheten er til unødig sjenanse for omgivelsene jf. Naboloven 5 2.

i)

Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet og
Arbeidstilsynet foreligger og/eller at disse ikke har noen anmerkninger til lokalene.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende

a) Når klokken stilles fram en time

til kl. 03.00 ved overgang til sommertid

på våren, må

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs L time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time t¡l kl 02.00 ved overgang fra sommertid til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

6. Vedtaket er
55 +-r

fattet i medhold av Alkoholloven nr.27 av 1989 5 t-7 jt.5 L-6, 2.ledd jf.

til 4-3 og Serveringsloven av

1-997 S L jf. 55 2 -5.

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Dattera

org.nr.996 926 958, gis skjenkebevilling for:

til Larsen" v/enkeltpersonforetaket Maria Johansen,

til

A)

Alkoholgruppe L og 2 for utendørs skjenking på utendørs areal iht. vedlagt tegning utenfor
skjenkelokale <garasjen> mot bakveggen av huset iStrandveien 8 i bevillingsperioden frem
til 30.06.201-6. Skjenketid gis for tidsrommet k|.11.00 - 01.00 på hverdager samt s@ndager,
og k|.11.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag
uavhengig av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

B) Alkoholgruppe

L,2 og 3 for innendørs skjenking på omspkt areal i garasje på ca. 45 kvm. i
Strandveien 8 iht. vedlagte tegning med 35 - 45 innendørs sitteplasser.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.20L6. Skjenketid gis for
tidsrommet kl.1-1.00 - 01-.00 på hverdager samt søndager, og k|.L1.00 - 03.00 natt til
lørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag uavhengig av ukedag fra kl.
11.00-03.00.

C)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før k|.L3.00 og avsluttes kl. 0L.00 alle omsøkte
dager innendørs.

D)

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid

E)

SØknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende

Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler.
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Maria Johansen

f

.

02.08.77 godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevillingen. Det gis

fritak for kravet om stedfortreder.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven 5 1-7a - 5 1-7c og
Serveringsloven 5 6 er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende

a) Uteservering kan ikke finne sted før utendørs skjenkeareal er tydelig

fysisk

avgrenset fra

omgivelsene og området omkring som ikke er en del av skjenkearealet.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være
ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale politivedtekter
med hensyn til ro, orden og stØykrav på offentlig sted mv.

d)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

e)

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al 5 7-1 og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31-.1-2.

f)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan

g) Skjenking

kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 e-f til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

5.

h)

Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nØdvendig brukstillatelse til garasjen til
bruk som skjenkevirksomhet herunder oppfyllelse av lovfestede krav til brannsikkerhet
oB nØdvendige rømningsveier. Det samme gjelder forholdet til naboene og at ikke
virksomheten er til unødig sjenanse for omgivelsene jf. Naboloven 5 2.

i)

Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet og
Arbeidstilsynet foreligger og/eller at disse ikke har noen anmerkninger til lokalene.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time

til

kl. 03.00 ved overgang

til sommertid på våren, må

skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid

til

vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke pågå en time
ekstra.

fattet i medhold av Alkoholloven nr.27 av 1989 5 1-7 jf. 5 1-6, 2.ledd
Serveringsloven av L997 5 1jf. 55 2 -5.
6. Vedtaket er

jf.

SS 4-L

til 4-3 og

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
L. Bevillingshaver for skjenkestedet "Dattera

org.nr.996 926 958, gis skjenkebevilling for:

til Larsen" v/enkeltpersonforetaket Maria Johansen,

A)

Alkoholgruppe 1 og 2 for utendørs skjenking på utendørs areal iht. vedlagt tegning utenfor
skjenkelokale <garasjen> mot bakveggen av huset i Strandveien 8 i bevillingsperioden frem
t¡l 30.06.201-6. Skjenketid gis for tidsrommet kl.1-1.00 - 01.00 på hverdager samt søndager,
og k|.11-.00 - 03.00 natt til lørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag
uavhengig av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

B)

Alkoholgruppe L,2 og 3 for innendørs skjenking på omsøkt areal igarasje på ca. 45 kvm. i
Strandveien 8 iht. vedlagte tegning med 35 - 45 innendørs sitteplasser.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperíoden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for
tidsrommet k|.L1-.00 - 01-.00 på hverdager samt søndager, og k|.11.00 - 03.00 natt t¡l
lørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2.juledag uavhengig av ukedag fra kl.
L1.00-03.00.

C)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før k1.L3.00 og avsluttes kl. 01-.00 alle omsøkte
dager innendørs.

D)

Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid.

E)

SØknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende

Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke tildeler
utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler
Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.

2. Maria Johansen f . O2.O8.77 godkjennes som styrer for serverings- og

skjenkebevillingen. Det gis fritak for kravet om stedfortreder.

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ L-7a - 5 1-7c og Serveringsloven 5 6 er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende

a) Uteservering kan ikke finne sted før utendørs skjenkeareal er tydelig fysisk avgrenset fra
omgivelsene og området omkring som ikke er en del av skjenkearealet.

b)

Det forutsettes etableft bedriftsÍnterne rutiner som eliminerer den risiko som kan være
ved å skjenke personer utendørs,

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utØves innenfor rammen av lokale politivedtekter
med hensyn til ro, orden og stØykrav på offentlig sted mv.

d) Skjenkebevillingen
e)

gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al S 7-1 og forskrifter av 08.06.2005
om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. 5 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 3L.L2.

f)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Hondlingsplon

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 55 8-1til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

5.

h)

Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nØdvendig brukstillatelse til garasjen til
bruk som skjenkevirksomhet herunder oppfyllelse av lovfestede krav til brannsikkerhet
og nødvendige rømningsveier. Det samme gjelder forholdet til naboene og at ikke
virksomheten er til unødig sjenanse for omgivelsene jf. Naboloven $ 2.

i)

Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet og
Arbeidstilsynet foreligger og/eller at disse ikke har noen anmerkninger til lokalene.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:

a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren, må
skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs

l

time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

fattet i medhold av Alkoholloven nr.27 av 1989 5 L-7 jf .5
Serveringsloven av 1-997 S 1jf. SS 2 -5.
6. Vedtaket er

Enstemmig vedtatt.

1--6, 2.ledd

jf.

SS 4-f-

til 4-3 og

PS 37

/t4 Kommunestyrevalget

og fylkestingsvalget 2OL5 - fastsetting

av valgdag
Forslag tilvedtak:
Det holdes to dagers valg i Loppa kommune ved Kommune- og fylkestingsvalget 2015 i følgende
va

lgkretser:

Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014
Det holdes to dagers valg i Loppa kommune ved Kommune- og fylkestingsvalget 2015 i følgende

valgkretser:
@ksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.
Enstemmig vedtatt.

PS

38/t4 Organisering av kommunale havner

Forslag tilvedtak:
Kommunestyret oppretter eget <havnestyreD etter kommuneloven 5 L0 nr 1-, som behandler saker
etter lov om Havner og farvann av 17.O4.2O09 nr. 19 i Loppa kommune. Havnestyret tildeles
kommunens ansvar og myndighet etter denne lov.
Formannskapets medlemmer utgjØr havnestyre

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4
Kommunestyret oppretter eget <<havneutvalg> etter kommuneloven 5 10 nr L, som behandler saker
etter lov om Havner og farvann av 17.O4.2O09 nr. 19 i Loppa kommune. Havneutvalget tildeles
kommunens ansvar og myndighet etter denne lov.

Vedtatt mot 1 stemme (H)

Behandling

i

Kommunestyre- 23.09.2014

Ordfører foreslo;

Kommunestyret oppretter eget <havneutvalg>r etter kommuneloven 5 10 nr 1-, som behandler saker
etter lov om Havner og farvann av 17.O4.2O09 nr. 19 i Loppa kommune. Havneutvalget tildeles
kommunens ansvar og myndighet etter denne lov.

PS

39/L4 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - Evaluer¡ng

Forslag tilvedtak:
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag

til reglement for godtgjøring

av folkevalgte.

til reglement for godtgjøring

av folkevalgte; med

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9.2OL4
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag

følgende endringer;

Pkt 3.1 Godtgiørelse

til ordfører

Godtgjørelse til ordfører settes til 80% av stortingsrepresentants godtgjørelse og justeres årlig (1-.mai)

tråd med gjeldende satser.

Pkt 4.2 Godtgjørelse ved formannskapsm6ter
Det betales ikke møtegodtgjøring for formannskapets faste medlemmer.

Møtegodtgjørelse for varamedlemmer i formannskapet settes

tt

L/L200 av ordførers godtgj6relse

Pkt 4.3 Godtgiørelse for medlemmer i hovedutvalg/kontrollutvalg
MØtegodtgjørelse for møtende medlemmer/varamedlemmer settes

til

godtgjprelse.

Pkt 6 Kommunal stØtte

til partigrupper

Det ytes følgende kommunal støtte

til partigrupper i kommunestyre|

Pr gruppe i kommunestyret; kr 10 000,-

Pr representant i kommunestyre! kr 3.000,-

L/2OOO av ordførers

i

Behandling

i

Kommunestyre- 23.09.2014

Loppa Høvre v/Ståle Sæther foreslo;
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag

til reglement for godtgjpring

av folkevalgte; med

følgende endringer;
Pkt 3.1 GodtgiØrelse til ordfører
Godtgjørelse

til ordfører settes til

80% av stortingsrepresentants godtgj6relse og justeres årlig (1.mai) i

tråd med gjeldende satser.
Pkt 4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter

Det betales ikke møtegodtgjør¡ng for formannskapets faste medlemmer.
MØtegodtgjørelse for varamedlemmer i formannskapet settes

tt

Lh20O av ordførers godtgjørelse.

Pkt 4.3 Godtgidrelse for medlemmer i hovedutvalg/kontrollutvalg

MØtegodtgj6relse for møtende medlemmer/varamedlemmer settes til T/2O0O av ordførers
godtgjprelse.
Pkt 6 Kommunal støtte

til partigrupper

Det ytes følgende kommunal støtte

til partigrupper i kommunestyre!

Pr gruppe i kommunestyret; kr L0 000,-

Pr representant i kommunestyre! kr 3.000,-.

Vedtak i Formannskap - 15.O9.2014
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag

til reglement for godtgjØring

av folkevalgte

Enstemmig vedtatt.

40/L4 Oppjuster¡ng av husleie til markedsleie på kommunale
boliger i Loppa kommune
PS

Forslag til vedtak:
7. Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvolgte styremedlemmer i Loppo Boligstiftelse

om å fatte styrevedtok om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven
if. 9 12-2 for de 74 boenhetene som stiftelsen eier.

I4-2

og

I4-3

2. Kommunestyret vedtar ot leiesotsene for de 80 stk boenhetene som Loppa kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven I 4-2 og 5 4-3 jf. 5 12-2. Rådmannen føþer opp dette

3. Rådmannen og styret i Loppo Boligstiftelse mã Íølge opp vedtaket i pkt.1 og 2 ovenfor slik ot det
oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering ov husleiesotsene herunder rett til
å få de nye sotsene overprpvd iht den takstnemndordning som Husleieloven I 72-2 oppstiller jÍ.9 4-3.

4. I forhold til boliger tildelt ov NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven 5 3-7 om rett til bolig
for vonskeligstilte, forutsettes rådmonnen i forbindelse med gjennomfgringen ov husleie justeringene å
besØrge ot ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen skal sitte med en husleie de ikke mokter å

betale eller som er í strid med forutsetningene

sin bolig

NAV's tildelingsvedtak

til den enkelte.

tildelt vio NAV skol innrømmes klagerett på det nye husleienivãet

Også leietokere som hor

fått

til Tqkstnemnd

omtalt i pkt.6 ovenfor.

slik som

i

Vedtak i Kommunestyre - 23,O9.2OL4
7. Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvolgte styremedlemmer i Loppo Boligstiftelse
om å fotte styrevedtok om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven 5 4-2 og g 4-3
if. 9 tZ-Z ¡or de 14 boenhetene som st¡ftelsen eier.

2. Kommunestyret vedtqr ot leiesotsene for de 80 stk boenhetene som Loppo kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven I 4-2 og I 4-3 jf. 5 1.2-2. Rådmonnen fplger opp dette.

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse må Íølge opp vedtaket i pkt.7 og 2 ovenfor slik ot det
oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering ov husleiesatsene herunder rett
å

få

de nye sotsene overprgvd iht den tqkstnemndordning som Husleieloven g 72-2 oppstiller jf.Ç a-3.

Enstemmig vedtatt.

til

Behandling

i

Kommunestyre- 23.09.2014

Ronja Garden og Marius Olsen stilte spørsmål om sin habilitet pågrunn av at de er leietakere

i

kommunal bolig. Kommunestyret erklærte begge to som habil under behandlingen, mot 2 stemmer

Forslag fra ordfører

Pkt 4 iformannskapets innstilling fjernes. For øvrig som formannskapets innstilling.

Vedtak i Formannskap - 15.09.2014
7. Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvolgte styremedlemmer i Loppa Boligstiftelse

fotte styrevedtok om ot leiesotsene oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven
if. 5 12-2 for de 74 boenhetene som stiftelsen eier.
om

ö

5 4-2 og 5 4-3

2. Kommunestyret vedtar ot leiesotsene for de 80 stk boenhetene som Loppo kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven 5 4-2 og 5 4-3 if. 5 12-2. Rådmonnen følger opp dette.

3. Rådmonnen og styret i Loppo Boligstiftelse må følge opp vedtaket i pkt.1 og 2 ovenfor slik ot det
oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering ov husleiesotsene herunder rett

til

å fð de nye sotsene overprqvd iht den tokstnemndordning som Husleieloven 5 L2-2 oppstiller jÍ.9 -3.

4. t forhold til boliger tildelt ov NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven 5 3-7 om rett til bolig
for vanskeligstilte, forutsettes rådmonnen i forbindelse med gjennomføringen ov husleie iusteringene å
besørge ot ingen ov NAV's brukere etter oppjusteringen skal sitte med en husleie de ikke mokter å
betqle eller som er i strid med forutsetningene

Også teietakere som har

fått

sín

i

NAV's tildelingsvedtok t¡l den enkelte.

bolig tildelt vio NAV skol innrømmes klogerett på det nye husleienivået

tilTokstnemnd slik som omtolt i pkt.6 ovenfor.

Pkt 9 i saksfremlegget fjernes. (står ikke i forslag til vedtak)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Loppa boligstiftelse - 15.O9.2OL4
7. Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvolgte styremedlemmer i Loppo Boligstiftelse

om å fatte styrevedtak om ot leiesotsene oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven 5 4-2 og ç 4-3
if. 5 tZ-Z ¡or de L4 boenhetene som stiftelsen eìer.

2. Kommunestyret vedtor at leiesatsene for de 80 stk boenhetene som Loppo kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven 5 4-2 og I 4-3 jf. 5 12-2. Rôdmonnen fglger opp dette.

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse må følge opp vedtoket i pkt.l- og 2 ovenfor slik at det
oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering av husleiesatsene herunder rett
å

fÔ de nye sotsene overprøvd iht den tokstnemndordning som Husleieloven 5 72-2 oppstiller jf.5

til

a3.

4. I forhold til boliger tildelt qv NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven I 3-7 om rett til bolig
for vonskeligstilte, forutsettes rådmannen iforbindelse med gjennomføringen ov husleie justeringene å
besgrge ot ingen ov NAV's brukere etter oppjusteringen skol sitte med en husleie de ikke mokter å

betole eller som er i strid med forutsetningene i NAV's tildelingsvedtak til den enkelte.

fÔtt sin bolig tildelt viq NAV
som omtolt i pkt.6 ovenfor.

Også leietokere som har

tilTakstnemnd slik

skol innrømmes klagerett på det nye husleienivået

Pkt 9 i saksfremlegget fjernes. (står ikke i forslag

til vedtak)

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014
7. Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvalgte styremedlemmer i Loppo Boligstiftelse

om å fotte styrevedtok om ot leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven ç 4-2 og ç 4-3
if. 5 12-2 for de 74 boenhetene som stiftelsen eier.

2. Kommunestyret vedtar at leiesatsene

for

de 80 stk boenhetene som Loppo kommune selv eier,

oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven 5 4-2 og 5 a3

jf.

I

12-2. Rådmannen

føber opp dette.

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse må følge opp vedtaket i pkt.7 og 2 ovenfor slik at det
oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering ov husleiesotsene herunder rett

til

å få de nye sotsene overprgvd iht den tokstnemndordning som Husleieloven 5 72-2 oppstiller jf.S a3.

4. I forhold til boliger tildelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven I 3-7 om rett til bolig
for vonskeligstilte, forutsettes rådmannen i forbindelse med gjennomføringen ov husleie justeringene å
besØrge ot ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen skol sitte med en husleìe de ikke mokter ð

betale eller som er i strid med forutsetningene

Også leietakere som hor

i

fått sin bolig tildelt viø

NAV's tildelingsvedtak til den enkelte.

NAV skql innrømmes klogerett på det nye husleienivået

tilTokstnemnd slik som omtolt i pkt.6 ovenfor.
Pkt 9 i saksfremlegget

fjernes. (står ikke i forslag til vedtak)

Enstemmig vedtatt.

PS

4L/L4 Leietakers vedl¡keholdsplikt - kommunale boliger

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar følgende tilføyelse til vedtektene for Loppa boligstiftelse; <leier har
ansvar for at uteområde rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp>.

Det kontraktfestes for alle utleieenhetene i Loppa kommune at leietaker selv må sørge for stell av
uteområde som hører til boligen, herunder plenklipp.

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014
Loppa kommunestyre vedtar følgende tilføyelse til vedtektene for Loppa boligstiftelse; <leier har
ansvar for at uteområde rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp>r.

Det kontraktfestes for alle utleieenhetene i Loppa kommune at leietaker selv må s6rge for stell av

uteområde som hørertil boligen, herunder plenklipp.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014
Loppa kommunestyre vedtar fplgende tilfpyelse til vedtektene for Loppa boligstiftelse; <leier har
ansvar for at uteområde rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp>.

Det kontraktfestes for alle utleieenhetene i Loppa kommune at leietaker selv må sprge for stell av
uteområde som hørertil boligen, herunder plenklipp.

Enstemmig vedtatt

PS

42/L4 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibliotek

2OL3/2OL4.
Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre tar de fremlagte årsmeldingene fra skoler, barnehage, kulturskole og bibliotek
2073 / 2OI4 til orienteri ng.

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014

Loppa kommunestyre tar den fremlagte tilstandsrapporter fra skoler, barnehage, kulturskole og
bi

bliotek 2013 / 201,4 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i LevekårsuWalget - 11.09,2014
Loppa kommunestyre tar den fremlagte tilstandsrapporter fra skoler, barnehage, kulturskole og
bi

bliote k 2OI3 /2OI4 til orientering.

Enstemmig vedtatt

PS

43/L4 Bunnledning Loppa rådhus

Forslag til vedtak:
Loppa kommune vedtar å sette i stand bunnledningen

til Loppa rådhus. Dette dekkes inn ved

kr 250 000,- av generelt vedlikeholdsfond(kontonr 2565036)

å bruke

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014
Loppa kommune vedtar å sette i stand bunnledningen

til Loppa rådhus. Dette dekkes inn ved

å bruke

kr 250 000,- av generelt vedlikeholdsfond(kontonr 2565036).
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 15.O9,20f4
Loppa kommune vedtar å sette i stand bunnledningen

til Loppa rådhus. Dette dekkes inn ved

kr 250 000,- av generelt vedlikeholdsfond(kontonr 2565036).
Enstemmig vedtatt

PS

44/L4 Regnska p 20L3 - Loppa Havn

KF

Daglig leders forslag til vedtak:
Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2013. Loppa havn

som Loppa Havns

KF

KF

godkjenner denne

sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til etterretning

Vedtak i Kommunestyre - 23.O9,2OL4
Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2013. Loppa havn

som Loppa Havns

KF

KF

godkjenner denne

sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til etterretning

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Havnestyre - 25.O3.2Of4
Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 20L3. Loppa havn KF godkjenner denne

som Loppa Havns

KF

sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til etterretning

Enstemmig vedtatt.

PS 45 /

f4

Behandf ing

Bu

dsjettd røfti nger

i Kommunestyre - 23.09.2014

Signalene fra kommunestyret tas med i det videre budsjettarbeidet.

å bruke

PS

46/L4 Øksfjordteminalen , utarbeidelse av sårbarhetsvurdering.

Forslag til vedtak:
L)Havnesikringskompetanse RSO v/Stein Tore Hansen, Honningsvåg, engasjeres til å utarbeide en ny
så rba

rhetsvu rdering fo

r

NOO KF-0001 Øksfjo rdte rm i na len.

2) Kostnader:

kr

+ est¡merte reisekostnader

kr 15.000,-

I

kr

alt

3) Finansiering: Bruk av

42.600,- ( eks mva, oppstartmøte

,

reise og oppholdskostnader)

57.600,-

fritt disposisjonsfond, konto 256 5009

Vedtak i Kommunestyre - 23,09.2014
1-)Havnesikringskompetanse RSO v/Stein Tore Hansen, Honningsvåg, engasjeres til å utarbeide en ny
så rba

rhetsvurde ring

2) Kostnader
+ estimerte
I

:

for

NOO KF-000L Øksfjo rdterm ina len.

kr

42.6O0,-

(eks mva, oppstartmøte, reise og oppholdskostnader).

reisekostnader kr L5.000,-

alt

kr

57.600,-

3) Finansiering: Bruk av fritt disposisjonsfond, konto 256 5009

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Loppa Havneutvalg - 23.O9.2O14
l)Havnesikringskompetanse RSO v/Stein Tore Hansen, Honningsvåg, engasjeres t¡l å utarbeide en ny
så

2)

rba rhetsvu rde ring fo

Kostnader:

+ estimerte
I

r

NOO KF-0001

kr

Øksfjordtermi

na le n.

42.6O0,- ( eks mva, oppstartmØte, reise og oppholdskostnader).

reisekostnader kr 15.000,kr

alt

3) Finansiering: Bruk av

57.600,-

fritt disposisjonsfond, konto 256 5009.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 15.O9.2014
Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

PS 47

/L4 Kommunestruktur - Oppnevning av arbeidsgruppe

Vedtak i Kommunestyre - 23.09.2014

Rådmannen blir prosjektleder. Ordfører blir leder av gruppa.
Hver av de politiske partiene får en frist

til 1,.I0.L4 med å komme med navn

på sin representant

til

å komme med navn på sin representant

til

arbeidsutvalget. Medlemmene skalvære fast medlem av kommunestyret.
Enstemmig vedtatt.

Behandling
G ru

i

Kommunestyre' 23.09.2fJ14

ppelede rne v/Ha lvor Pette rsen leve rte følgende forsla g;

Rådmannen blir prosjektleder. Ordfører blir leder av gruppa.

Hver av de politiske partiene får en frist

til 1,L0.L4 med

arbeidsutvalget. Medlemmene skalvære fast medlem av kommunestyret.

