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Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

15/50: Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling
Rådmannens forslag:
I medhold av 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:
Skjenkebevilling:
Momarken Travbane, kafedel, gis skjenkebevilling med forbehold, jfr. vilkår under.
Som bevillingshaver godkjennes Food Republic AS.
Som styrer godkjennes Steven Robert Hasselblad.
Som stedfortreder godkjennes Hanne Bertheussen.
Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for Karjolen, 1. etasje og Den
gamle restauranten og avgrenset område uteservering, se punkt 7.
6. Uteserveringen skal være avgrenset med gjerde, tau, blomsteranordning eller annet
som tydelig viser avgrenset område. Det skal settes opp plakater som viser avgrenset
område i.h.t. vedlagte skisse.
7. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for sluttede og lukkede selskaper for
skjenkelokalet og avgrenset område uteservering.
8. For særskilt avgrenset areale – VIP-område – gis det skjenkebevilling for gruppe1, 2 og
3.
Skjenketid:
9. Skjenketiden settes i.h.t. vedtatte 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 fra kl. 22.00 for særskilte arrangementer uansett aldersgrense og
ukedag.
12. Det er bevillingshavers ansvar å påse at det ikke medtas alkoholholdig drikke verken
inn eller ut av skjenkeområdet – ute og inne. For uteserveringen gjelder dette spesielt.
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 01.08.15.
14. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16 skal halvt bevillingsgebyr på kr.
2.200,- innbetales. Frist for innbetaling settes til 27.07.15.
15. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.16.
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.
1.
2.
3.
4.
5.

Formannskapets vedtak:

Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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