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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. Kultur Cafe gis serveringsbevilling med forbehold, jfr. vilkår om fremvist
dokumentasjon på at virksomheten er innmeldt i Mattilsynet og fremvist
dokumentasjon for internkontroll for serveringsloven.
2. Som bevillingshaver godkjennes Kultur Cafe v/Marija-Terezija Benasic.
3. Som styrer godkjennes Maria-Terezia Benasic med forbehold om bestått
etablererprøve for serveringsloven.
4. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder.
Skjenkebevilling:
1. Kultur Cafe gis skjenkebevilling med forbehold, jfr. vilkår under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Kultur Cafe v/Marija-Terezija Benasic.
3. Som styrer godkjennes Maria-Terezia Benasic med forbehold om bestått
kunnskapsprøve for alkoholloven.
4. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder og avlegge bestått kunnskapsprøve
for alkoholloven .
5. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for skjenkelokalet og avgrenset
område uteservering.
6. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for sluttede og lukkede selskaper for
skjenkelokalet og avgrenset område uteservering.
Skjenketid:
1. Skjenketiden settes i.h.t. vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer til kl. 02.00 for

alminnelig skjenking og for skjenking til sluttede/lukkede selskaper for skjenkelokalet.
2. For skjenking på uteservering vises til retningslinjene.
Vilkår:
1. Melding om at virksomheten er innmeldt til Mattilsynet skal foreligge innen 01.05.15.
2. 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.
3. I medhold av internkontrollforskriften skal det foreligge dokumentasjon på
internkontroll i.f.t. Mattilsynet. Frist for fremleggelse av slik dokumentasjon settes til
01.05.15.
4. 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 01.05.15.
5. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16 skal bevillingsgebyr på kr. 4.400,innbetales. Frist for innbetaling settes til 01.05.15.
6. Det skal foreligge skriftlig bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt i
virksomheten.
7. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.16.
8. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og bevillingsmyndigheten.
9. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets vedtak:

Saksopplysninger:
Det er mottatt søknad om serverings- og skjenkebevilling for Kultur Cafe, Storgaten 19, 1850
Mysen.
Søknaden gjelder for nye bevillinger da forrige driver ikke overførte sine bevillinger til nye
drivere. Dette var ikke klart på den tiden. Cafe Frikvarter hadde for øvrig alminnelig
skjenkebevilling for gruppe 1 og 2, samt gruppe 3 for lukkede/sluttede selskaper.
Det søkes om skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for skjenkelokalet og for uteservering.
Ifølge driftskonseptet skal virksomhetene fungere som kafe og ikke restaurant. Kafeen skal
være en sosial møteplass med mulighet for spennende smaksopplevelser med en meny som
passer like godt til lunsj som kveldskos. Målgruppen er fastboende, turister, kurs, møter,
konferanser m.v. I følge et foreløpig ukeprogram inngår opplegg for barselkafe, pensjonister,
bokkafe, studentkafe, konserter og kreativkafe med små kurs. Det er i tillegg planer om
middagsservering i helgene med forhåndsbestilling.
Søker opplyser at det ved større arrangementer vil leies inn vakthold. Ved arrangementer på
kveldstid med skjenking av alkohol vil det settes 18-årsgrense.

Som bevillingshaver oppgis Kultur Cafe v/Marija-Terezija Benasic. Det er opprettet selskap i
Brønnøysundregisteret med delt eierskap:
Marija-Terezia Benasic
Marija Benasic

50%
50%

Som styrer for serverings- og skjenkebevillingen oppgis Marija-Terezija Benasic. Oppgitt
styrer har ikke bestått kunnskapsprøve for alkoholloven eller bestått etablererprøve for
serveringsloven.
Ifølge bevillingshaver er det pr. dato kun hun som er ansatt i virksomheten og at det skal
ansettes flere. Dersom det er flere enn èn person som arbeider i virksomheten, skal det
oppgis stedfortreder. Stedfortreder trenger ikke bestått etablererprøve for serveringsloven,
men derimot bestått kunnskapsprøve for alkoholloven. Dette settes som vilkår i forslaget.
Godkjenning av stedfortreder er i.h.t. alkoholpolitiske retningslinjer delegert til
administrasjonen. Virksomheten er for øvrig gitt serveringsbevilling administrativt, men tas
med her for et helhetlig vedtak.
Skatteattest for styrer, medeier og virksomhet er uten bemerkninger.
Ved vandelskontroll i.f.b. foreligger det ingen bemerkninger fra Indre Østfold Politistasjon
som skulle tilsi at det ikke gis bevilling.
Internkontroll i.f.t alkoholloven foreligger ikke. Bekreftelse på innmelding til Mattilsynet eller
Internkontroll i.f.t. internkontrollforskriften foreligger ikke.
Alkoholpolitiske retningslinjer gjelder både for serverings- og skjenkesteder. Alkoholpolitiske
retningslinjer utgår fra alkohollovens bestemmelser om hvilke vilkår som kan stilles.
Vedtaksmyndigheten er i.h.t. punkt 15a delegert til formannskapet i bevillingsperioden.
Rådmannens merknader:
Ifølge driftskonseptet søkes det om serverings- og skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for
drift av kafe. Søknaden gjelder for definert skjenkelokale og avgrenset definert uteareal.
I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer 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 en 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.

Kultur Cafe oppfyller ikke kravene til alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3.

Praksis for alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 er fulgt konsekvent for alle virksomheter
som er definert som kafe. Likevel er dette differensiert for 2 virksomheter:
·

·

Villa Mat og Mer som fungerer som kafe på dagtid og middagsservering på
ettermiddag/kveld. Virksomheten er gitt bevilling for gruppe 3 etter kl. 16.00 både for
skjenking inne og ute.
Momarken Spiserier fungerer også som kafe, men har ett avgrenset VIP-rom der det er
gitt bevilling for gruppe 3.

Før det gis en differensiert alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 til Kultur Cafe, bør dette
først avklares med søker om hva som skal gjelde på fast basis.
For kafeer og spiserestauranter kreves det normalt ikke vakter godkjent av politiet. Det kan
likevel kreves vakthold ved særskilte arrangement uansett aldersgrense og ukedag. Dersom
Kultur Cafe ønsker å ha arrangement på kveldstid eller i helgene med alkoholservering, vil
type arrangement avgjøre om det kreves vakthold eller ikke. Ifølge søker vil det da være 18
års grense og dermed ikke adgang til å skjenke gruppe 3 som krever 20-årsgrense.
Det kreves ikke lenger godkjenning fra Mattilsynet, men en skriftlig bekreftelse på at
virksomheten er meldt til Mattilsynet. Slik bekreftelse foreligger ikke. Det foreligger heller
ikke dokumentasjon på internkontroll i.h.t. bestemmelser fra Mattilsynet.
Oppgitt styrer har ikke bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og heller ikke
etablererprøve for serveringsloven. Det må godkjennes stedfortreder som skal ha bestått
kunnskapsprøve for alkoholloven.
Vandelskontroll av styrer og medeier 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 etter at satte vilkår er oppfylt.
Serverings- og skjenkebevilling er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens §
28 innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Det vises for øvrig til vedlagte «Generelle informasjon».
Konklusjon:
Det anbefales at det kan gis serverings- og skjenkebevilling som omsøkt og med de forbehold
som er opplistet i forslag til vedtak.
Vedlegg:
Generellinfo

