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14/47: Her og Hjem Spiseri - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Rådmannens forslag:
I medhold av serveringsloven av 21.12.07 nr. 133 om endringer i lov av 13.06.97 nr. 55 og
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. Her og Hjem Spiseri gis serveringsbevilling.
2. Som bevillingshaver godkjennes Her & Hjem Spiseri Thu Que Huynh.
3. Som styrer godkjennes Que Thu Hynh med forbehold om bestått etablererprøve for
serveringsloven. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder.
Skjenkebevilling:
4. Her og Hjem Spiseri gis skjenkebevilling.
5. Som bevillingshaver godkjennes Her & Hjem Spiseri Thu Que Huynh.
6. Som styrer godkjennes Que Thu Hynh. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder.
7. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for skjenkelokalet og avgrenset område
uteservering.
8. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for sluttede og lukkede selskaper for skjenkelokalet
og avgrenset område uteservering.
Skjenketid:
9. Skjenketiden settes i.h.t. alkoholpolitiske retningslinjer til kl. 02.00 for alminnelig skjenking og
for skjenking til sluttede/lukkede selskaper for skjenkelokalet.
10. For skjenking på uteservering vises til retningslinjene.
Vilkår:
11. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 12, settes det krav om vakter godkjent av
politiet fredag og lørdag fra kl. 22.00 når virksomheten fungerer som pub.
12. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 12, settes det krav om vakter godkjent av
politiet fra kl. 22.00 for særskilte arrangementer uansett aldersgrense og ukedag.
13. 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 for fremleggelse av slik dokumentasjon settes til 01.08.14.
14. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16 skal bevillingsgebyr på kr. 4.100,innbetales. Frist for innbetaling settes til 01.08.14.
15. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.14.
16. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og bevillingsmyndigheten.
17. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen 3 uker
etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/48: Intesjonsavtale ROM eiendom og Eidsberg kommune 2014
Rådmannens forslag:
1. Formannskapet ber administrasjonen på vegne av Eidsberg kommune inngå Samarbeidsog intensjonsavtale med Rom eiendom AS basert på innholdet i avtale som er lagt frem for
formannskapet i denne sak.
2. Administrasjonen gis i oppdrag å bidra til at det forhandles frem et forslag til forpliktende
avtale som kan legges frem for kommunestyret i Eidsberg for endelig behandling.
Behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/49: Brennemoen sør - Gnr. 1/1 - Kjøps-, forkjøpsrett og opsjonsavtale
U.off. Ofl. § 23.
Rådmannens forslag:
1. Den fremforhandlede kjøps-, forkjøpsrett og opsjonsavtale mellom Brennemoen Eiendom
AS og Eidsberg kommune godkjennes.
2. Inntektene fra salget skal gå til nedbetaling av lån på 25 815 mill. kroner, jfr.
Kommunestyresak 55/12 om utvidelse og etablering av sykehjemsplasser på Edw. Ruuds
Omsorgssenter.
Behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

