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Underliggende saker:
023/17, 816 007 232 - vestfold bluesklubb - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Avslag
Vedtak:
1.
Vestfold Bluesklubb, org.nr. 816 007 232, gis ikke skjenkebevilling for en enkelt
anledning, fredag 03.03.17 og lørdag 04.03.17.
024/17, 816 007 232 - Vestfold Bluesklubb - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
Vedtak:
1.
Vestfold Bluesklubb, org.nr. 816 007 232, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 18.03.17. Bevillingen gjelder på
Gamle Total, Stoltenberggate 46, 3112 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Torkel Willy Greiner, f. 1963, mob.nr. 980 21 416.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele arrangementet,
må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut fra
de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven skal
dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
019/17, 947 863 126 Data Sol AS - Black & White. Kontrollrapport 21.01.2017 kl. 21.15. Vedtak
Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 947 863 126 Data Sol AS, tildeles fire (4) prikker for
brudd på skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. §
4-2 første ledd i denne forskriften.
Samt tildeles to

(2) prikker for brudd på at bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket
av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften.
2. Totalt seks (6) prikker.

026/17, 960 597 214 Havariet AS - Havariet. Søknad om utvidet skjenkeareal - vedtak
Vedtak:
1. 960 597 214 Havariet AS - Havariet innvilges utvidet serveringsbevilling og skjenkebevilling til
også å gjelde nye 3. etg., jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Havariet,
Nedre Langgate 30 E, 3126 Tønsberg inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger
og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven § 3 og
alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Ann Kristin Andreassen f: 1980
2. Stedfortreder: Steffen Hågensrud f: 1980
Janne E. Thorsnes f: 1983
Kjell Olav Dale f: 1979
Anita Thorsnes f: 1979
Line Holden f: 1983
Christine A Iversen f: 1992
Michael Carlsson f: 1990
Nanna Dalen f: 1986
Lene Therese Palm f: 1981

3. Vilkår for bevillingen:
3. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i
Tønsberg kommune
4. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kapittel 6.
5. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
6. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
7. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
på arbeidsplassen i arbeidstiden.
8. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement med
alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
9. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.

021/17, 980 205 959 - Skjærgårdskoret - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
Skjærgårdskoret, org.nr. 980 205 959, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag 08.03.17. Bevillingen gjelder på
Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Edle Wahl, f. 1957, mob.nr. 951 75 787.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele arrangementet,
må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut fra
de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven skal
dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
020/17, 996 936 996 Odins Valhall AS - Tønsberg Ishall - Søknad om utvidet skjenkebevilling vedtak
025/17, 996 936 996: Odins Valhall AS - Boondocks Hideout. Godkjenning av stedfortreder Vedtak
Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Odd Magne Altrichter f. 1981.
022/17, Dag Reidar Ronthi - Søknad om skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
Dag Reidar Ronthi, f. 1969, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 11.03.17. Bevillingen gjelder på Gamle
Total, Stoltenberggate 46, 3112 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Dag Reidar Ronthi, f. 1969, mob.nr. 920 97 793.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele arrangementet,
må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut fra
de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven skal
dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.

