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Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 4079/12

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endring i lov av 16.05.97 nr. 28 og
alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15a), vedtas:
1. Kiwi 543 Mysen gis salgsbevilling for gruppe 1 i salgslokaler i Smedgaten 30,
1850 Mysen når forretningen åpner.
2. Som bevillingshaver godkjennes Norgesgruppen Øst AS v/NG Kiwi Øst AS.
3. Som styrer godkjennes Camilla Tomtum.
4. Som stedfortreder godkjennes Elisabeth Berge Andersen.
5. Endelig godkjenning gis etter befaring mellom bevillingsmyndigheten og
bevillingshaver.
6. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Kiwi 543 Mysen skal flytte sin dagligvareforretning fra lokalene i Storgaten 40 til
Smedgaten 30 i Mysen. I den forbindelse søker Norgesgruppen Øst AS v/NG Kiwi
Øst AS om salgsbevilling for gruppe 1 for forretningen. Det er noe uklart når
forretningen åpner.
Som bevillingshaver er oppgitt Norgesgruppen Øst AS v/NG Kiwi Øst AS. Firmaet er
registrert i Brønnøysundregistrene.
Det foreligger ingen bemerkninger i forhold til firma, styrer og stedfortreder.

Sak 47/12
Det er foretatt vandelskontroll for styrer og stedfortreder. Lensmannen i Eidsberg har
ingen bemerkninger som skulle tilsi at bevilling ikke kan gis.
Vedtaksmyndigheten er i.h.t. alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune,
punkt 15a), delegert til formannskapet i bevillingsperioden.

ADMINISTRASJONSSJEFENS MERKNADER:
Salg av øl under 4,7 volumprosent alkohol – gruppe 1 – krever kommunal bevilling.
Med salg menes salg for drikking utenfor salgsstedet. Salgsbevilling for øl/rusbrus
knyttes til et bestemt angitt lokale/areal. Salg kan bare skje i de lokalene som er
omfattet av bevillingen. Bevillingen bortfaller dersom virksomheten ikke lenger drives
i de samme lokalene som da bevillingen ble gitt. Ved flytting av eksisterende
virksomhet til andre lokaler med samme eierstruktur, kreves ny bevilling for lokalene,
men eventuelle merknader følger med. Det kreves likevel ikke ny bevilling for
innskrenkninger i eksisterende lokaler eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler.
Salgsbevillingen må knyttes til et driftskonsept, for eksempel dagligvareforretning,
spesialforretning, salg over disk eller selvbetjening. Ved endring av konsept kreves
det ny bevilling. Søknaden gjelder for dagligvareforretning.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke skal søkes spesielt for rusbrus da dette
sidestilles med øl. Det stilles likevel krav til plassering slik at rusbrusen ikke kan
forveksles med alkoholsvak og alkoholfri drikke.
Søknaden gjelder for ny virksomhet da salgsbevillingen for faller bort i forbindelse
med flytting til ny adresse. Eksisterende bevilling kan kun overføres i forbindelse med
overtagelse. Planlagt oppstart er mai måned.
Formaliteter i forhold til skatte- og avgiftsspørsmål, firmaattest, politimessige forhold
og uttalelse fra velferdsleder, tilsier at bevilling kan gis.
Til orientering vil ny virksomhet ikke ha særlig betydning for antall salgsbevillinger da
antall forretninger har vært stabilt de siste årene.
Det kreves bestått kunnskapsprøve for alkoholloven for styrer og stedfortreder. Det
foreligger bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
For å unngå misforståelser, foretas det befaring mellom bevillingsmyndigheten og
bevillingshaver før det gis endelig godkjenning.
Forslag til vedtak er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens
§ 28 innen 3 uker fra mottatt vedtak, jfr. § 29.

KONKLUSJON:
Det anbefales at det gis salgsbevilling som foreslått under forslag til vedtak..
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15a), foreslås:
Serveringsbevilling:
1. Venezia Bar og Restaurant gis serveringsbevilling med forbehold om
dokumentasjon om innmelding av virksomheten til Mattilsynet.
2. Som bevillingshaver godkjennes enkeltmannsforetak Venezia Bar og Restaurant
Martine Hov.
3. Som styrer godkjennes Martine Hov med forbehold om godkjent etablererprøve
for serveringsloven.
4. Som stedfortreder godkjennes Ali Javad Lalak.
Skjenkebevilling:
5. Venezia Bar og Restaurant gis skjenkebevilling.
6. Som bevillingshaver godkjennes enkeltmannsforetak Venezia Bar og Restaurant
Martine Hov.
7. Som h.h.v. styrer og stedfortreder godkjennes Martine Hov og Ali Javad Lalak.
8. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for skjenkelokalet og
avgrenset område uteservering.
9. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 for skjenkelokalet og for
avgrenset område uteservering fra kl. 13.00.
Skjenketid – aldersgrenser:
10. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for arrangementer med
aldersgrense 18 år f.o.m. søndag t.o.m. torsdag for skjenkelokalet og avgrenset
område uteservering.
11. Det settes krav om 20 års aldersgrense for skjenkelokalet og avgrenset område
uteservering fredag og lørdag fra kl. 22.00, med unntak av arrangementer med
aldersgrense 18 år.
12. Det settes krav om 20 års aldersgrense for særskilte arrangementer uansett
ukedag der det skjenkes gruppe 3.
13. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for sluttede og lukkede selskaper for
skjenkelokalet og avgrenset område uteservering.

Sak 48/12
14. Skjenketiden settes i.h.t. retningslinjene til kl. 02.00 for alminnelig skjenking og for
skjenking til sluttede/lukkede selskaper til skjenkelokalet. For skjenking på
uteservering vises til alkoholpolitiske retningslinjer.
Vilkår:
15. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer, punkt 12, settes det krav om vakter
godkjent av politiet fredag og lørdag fra kl. 22.00, samt for særskilte
arrangementer uansett aldersgrense og ukedag.
16. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den virksomhet som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist settes til 01.06.12.
17. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16) skal bevillingsgebyr på kr. 3
500,- innbetales. Frist for innbetaling settes til 01.06.12.
18. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.12.
19. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og
bevillingsmyndigheten.
20. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Vedlegg:

Generell informasjon.

Det er mottatt søknad om overdragelse av serverings- og skjenkebevilling for
Venezia Bar og Restaurant, tidligere Kongs Restaurant, Jernbanegaten 9, 1580
Mysen.
Det søkes om skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for skjenkelokalet og for
uteservering.
Ifølge driftskonsept skal virksomheten til daglig fungere som spiserestaurant, samt
som tidligere tilnærmet fungere som pub i helgene og ved andre anledninger.
Som bevillingshaver oppgis enkeltmannsforetak Venezia Bar og Restaurant Martine
Hov.
Firma er innmeldt i Brønnøysundregistrene. Firmaet har følgende
eiersammensetning:
Martine Hov 100%.
Som styrer for serverings- og skjenkebevillingen oppgis Martine Hov. Oppgitt styrer
har bestått kunnskapsprøve for alkoholloven, men mangler bestått etablererprøve for
serveringsloven.

Sak 48/12
Som stedfortreder oppgis Ali Javad Lalak. Oppgitt stedfortreder har bestått
kunnskapsprøve for alkoholloven og etablererprøve for serveringsloven.
I medhold av alkoholforskriftens kap. 8 skal innehavere av skjenkebevillinger føre
internkontroll med den virksomhet som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Med internkontroll menes
systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter i forhold til alkoholloven
planlegges. Dokumentasjon på internkontroll foreligger foreløpig ikke. Frist for slik
dokumentasjon settes til 01.06.12.
Skatteattest for styrer er uten bemerkninger.
Ved vandelskontroll foreligger det ingen bemerkninger fra lensmannen som skulle
tilsi at det ikke gis bevilling. Lensmannen uttalte til forrige bevillingshavers søknad at
dersom skjenkestedet skal fungere som bar/pub i helgene, må stedet ha
politigodkjente dørvakter på lik linje med Brukbar og Station Pub.
For at det skal kunne gis skjenkebevilling, må det foreligge skriftlig bekreftelse om at
virksomheten er innmeldt til Mattilsynet. Slik bekreftelse foreligger foreløpig ikke.
Dersom det gis skjenkebevilling, vil det ikke bety økning i antall skjenkebevillinger.
Alkoholpolitiske retningslinjer gjelder både for serverings- og skjenkebevillinger.
Vedtaksmyndigheten er i.h.t. alkoholpolitiske retningslinjer punkt 15a) delegert til
formannskapet i bevillingsperioden.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Ifølge driftskonseptet søkes det om serverings- og skjenkebevilling for drift av
spiserestaurant og noe catering. Virksomheten vil fungere som bar/pub i helgene.
Søknaden gjelder for definert skjenkelokale og avgrenset definert uteareal.
Lensmannen har ingen bemerkninger vedrørende vandelskontroll, men dersom
stedet skal fungere som bar/pub i helgene, må det ha vakter godkjente av politiet på
lik linje med Brukbar og Station Pub. En av vaktene skal stå i inngangsdøren. Det
vises også til ny lov om vakthold.
Pubene i Mysen har skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 med aldersgrense 20 år, jfr.
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer og definisjoner. De har likevel mulighet til å
ha arrangement med aldersgrense 18 år og skjenke gruppe 1 og 2:
•
•

•

Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for definert skjenkelokale og
avgrenset uteservering med unntak for arrangementer med aldersgrense 18 år
der det gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 søndag – torsdag.
20 års aldersgrense for skjenkelokalet og uteservering fredag og lørdag fra kl.
22.00, samt for særskilte arrangementer der det skjenkes gruppe 3 med unntak
for arrangementer med aldersgrense 18 år der det gis skjenkebevilling for gruppe
1 og 2.
Krav om vakter godkjent av politiet fredag og lørdag fra kl. 22.00, samt for
særskilte arrangementer uansett aldersgrense og ukedag.

Sak 48/12
I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 12 og anbefaling fra politiet, kreves
det derfor vakter godkjent av politiet fredag og lørdag fra kl. 22.00 og for øvrige
særskilte arrangement.
Det settes ikke aldersgrense eller krav om vakter når virksomheten fungerer som
restaurant på ukedager og søndag. I forslag til vedtak gjøres det likevel klart at kravet
om vakthold og aldersgrenser trer i kraft fredag og lørdag og øvrige arrangement
med bakgrunn i den erfaringen bevillingsmyndigheten har med helgetrafikken i
Jernbanegaten.
I medhold av retningslinjenes punkt 11a) Spiserestaurant kan det gis bevilling for
gruppe 3 med følgende betingelser:
•
•
•

Det kreves bestilling og servering ved bordene.
Det kreves kjøkken som holder åpent til minimum èn time før ordinær stengetid,
kokk og serveringspersonale, fast meny eller à la carte av et visst omfang med
bl.a. varme middagsretter.
Dersom det gis slik bevilling, må all bestilling og servering av mat og drikke
foretas via serveringspersonale.

Siden Kongs Restaurant erfaringsmessig også vil fungere som pub/bar i helgene og
eventuelt ved andre arrangementer, forslås det at det gis samme vilkår som tidligere
og som for de 2 andre pubene i Jernbanegaten.
Det kreves ikke lenger godkjenning fra Mattilsynet, men en skriftlig bekreftelse på at
virksomheten er meldt til Mattilsynet. Slik bekreftelse foreligger ikke.
Dokumentasjon på internkontroll foreligger ikke. Slik dokumentasjon skal foreligge
innen 01.06.12.
I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16) skal et minstebevillingsgebyr på
kr. 3 500,- innbetales. Frist for innbetaling settes til 01.06.12.
Oppgitt styrer har bestått kunnskapsprøve for alkoholloven, men mangler bestått
etablererprøve for serveringsloven. Det foreslås å gi skjenkebevilling med forbehold
om beståtte prøve.
Oppgitt stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for alkoholloven og etablererprøve
for serveringsloven.
Vandelskontroll av styrer viser ingen bemerkninger som skulle tilsi at det ikke kan gis
serverings- og skjenkebevilling.
I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer gis det ikke endelig bevilling før det er
foretatt befaring på stedet med bevillingshaver og bevillingsmyndighet.
Serverings- og skjenkebevilling er enkeltvedtak og kan påklages etter
forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.

Sak 48/12
KONKLUSJON:
Det anbefales at det kan gis serverings- og skjenkebevilling som omsøkt og med de
forbehold som er opplistet i vedtaket.

