EIDSBERG KOMMUNE
Formannskapet

02.05.12/TOA

VEDTAKSPROTOKOLL
Møtested: Kulturtorget Møtedato:
Innkallingsmåte: Skriftlig
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

26.04.12

Navn
Erik Mogens Unaas
Maren J. Hersleth Holsen
Jan Fredrik Mortvedt
Inger Lise Floeng
Øivind Tønnes Reymert
Marit Synnøve Skjeppe
Kjetil Igletjern
Berit L. Mysen
Liv Hjørdis Bleie Berger
Kristian Berger
Cristian Ricardo Bühler

Tid: 18.00

Forfall Møtt for
FO
FO

Maren J. Hersleth Holsen
Inger Lise Floeng

Av 9 medlemmer møtte 9 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:

Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAKLISTE
Sak nr. Arkivsaknr.
Tittel
47/12
12/36
KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING SMEDGATEN 30
48/12
12/396
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR VENEZIA BAR OG RESTAURANT
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47/12
KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING SMEDGATEN 30
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE 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.

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 behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

48/12
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR VENEZIA BAR OG RESTAURANT
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE 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:
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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.
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.

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:

4
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.
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 behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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