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Underliggende saker:
142/17, 914 841 836 - Marked Gruppen AS - marked.no - Søknad om godkjenning av ny
stedfortreder - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for salgsbevillingen er:
· Arve Gøperød, f. 1964

139/17, 914 901 545 Foyngården drift AS - The Sense/Foynhagen - Søknad om utvidet
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 914 901 545 Foyngåden drift AS – The Sense/Foynhagen, innvilges utvidet
skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Nye Brygga Kino, ifb. med premiære 08.12.17 kl: 19:00 – 20:30.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Alexander Lorentzen
2. Stedfortredere:
Fredrik
Sandin,
Tom
Nelvik
og

Michael

Nilsson.

006/18, 915 578 071 - Mikrobryggeriet Horten Bryggeri AS - Gulating Ølutsalg Tønsberg - Søknad
om salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Mikrobryggeriet Horten Bryggeri AS, org.nr. 915 578 071 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven §
1-7 jf §1-4a.

1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Gulating Ølutsalg Tønsberg, Slagenveien 16,
3110 Tønsberg
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1
første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Gulating Ølutsalg Tønsberg, Slagenveien 16, 3110
Tønsberg
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon oppgitt i
bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første ledd
og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:
4. Styrer: Andrè Trevland, f. 1984
5. Stedfortreder: Erlend Hole, f. 1974
3. Vilkår for bevillingen:
6. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. § 3-7
samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i Tønsberg kommune
7. 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.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel 8,
Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant annet
skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av driftskonsept, eiersammensetning,
overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

007/18, 915 993 370 - Kilen Mat AS - Kiwi 281 Heimdalsvingen - Søknad om bytte av styrer og
stedfortreder - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer for salgsbevillingen er:
· Kari-Mette Holte, f. 1968
2. Stedfortreder godkjennes ikke:
· Ole-Jørgen Strand Johansen, f. 1989 godkjennes ikke som stedfortreder, da det
er meknader på vandelen fra Sør-Øst politidistrikt.
145/17, 917 457 484 Tønsberg lyd & lys - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg lyd & lys, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag 27.12.17.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3126 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995 67
283.
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.
002/18, 917 457 484 Tønsberg lyd & lys- Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg lyd & lys, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 12.01.18.
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: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995
67 283.
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.
138/17, 975 597 997 - Seniorklubben TK - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling

Vedtak:
1. Seniorklubben TK, org.nr. 975 597 997, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling
for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, fredag 08.12.17, kl. 19:00 – 01:00.
2. Adresse: TKs lokaler i Messehuset, Stenmalen 32, 3111 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Knut Erik Kristoffersen, f. 1965, mob.nr. 908 66 710.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
350,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 350. Faktura blir tilsendt.

004/18, 984 063 598 Gimle selskapslokale & Catering. Søknad om utvidet skjenkebevilling
27.01.18. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.984 063 598 Gimle Selskapsloklaer & Catering AS – Tollboden Spiseri,
innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Sted: Støperiet, Rambergveien 11, 3118 Tønsberg, ifb. med Esso sin årsfest,

lørdag 27.januar 2018 fra kl.18:00 – 02:00. Antall pers.300. Aldersgrense: 20 år.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Nina Larsen f.1964
2. Stedfortreder: John-Helge Larsen f.1967
3. Stedfortreder:
Marius
Gjelseth
Pedersen

f.1983

003/18, 984 063 598 Gimle Selskapslokaler & Catering. Søknad om utvidet skjenkebevilling.
Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.984 063 598 Gimle Selskapslokaler & Catering AS – Tollboden Spiseri, innvilges utvidet
skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Sted: Støperiet, Rambergveien 11, 3117 TØNSBERG ifb. med Matbørsens årsfest,
lørdag 20. januar 2018 fra kl. 16:00 – 23:00. Antall pers.ca. 150. Aldersgrense 18 år.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Nina Larsen f.1964
2. Stedfortreder: John Helge Larsen f.1967
3. Stedfortreder:
Marius
Gjelseth
Pedersen

f.1983

141/17, 990 930 171 - Jarlsberg konferansesenter AS - søknad om ambulerende skjenkebevilling Vedtak

Vedtak:
1. Jarlsberg Konferansesenter AS, org.nr. 990 930 171, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende
skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, onsdag 13.12.17, i
forbindelse med firmajulebord.
2. Adresse: Jarlsberg Konferansesenter, Flyplassveien 2, 3170 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Kristine Kvitberg
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
350,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 350. Faktura blir tilsendt.

136/17, 990 930 171 - Jarlsberg konferansesenter AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning

Vedtak:
1.
Jarlsberg konferansesenter AS, org.nr. 990 930 171, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag
22.11.17. Bevillingen gjelder på Jarlsberg konferansesenter, Flyplassveien 2, 3170
Sem, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. §
4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kristine Kvitberg, f. 1963, mob.nr. 404 54
593.
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.
135/17, 991 826 610 - Herskapelig - Villa Møllebakken - Søknad om utvidet skjenkebevilling 08. og
09.12.17

Vedtak:
1. org.nr. 991 826 610 Herskapelig – Storgaten 11, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven
§ 1-7.
1. Villa Møllebakken, ifb. med lukket selskap for Vestre Tønsberg Barnehager 08.12.17 fra
kl. 17:00 – 02:00. Antall pers. ca 90 personer.
2. Villa Møllebakken, ifb. med lukket selskap for Vestfold Auto 09.12.17 fra kl 17:00 –
02:00. Antall pers. ca 90 personer.
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 for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Tore Sande f: 1951

001/18, 996 776 557 With AS - With Bakeri & Bydelshus. Søknad om utvidet skjenkebevilling.
Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.996 776 557 With AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. With Bok & Kaffe (biblioteket), ifb. med ymse arrangement, følgende datoer:
tirsdag 16.01.18, onsdag 07.02.18, tirsdag 13.02.18, lørdag 24.02.18, tirsdag 06.03.18,
tirsdag 13.03.18, tirsdag 20.03.18, onsdag 21.03.18, lørdag 07.04.18, onsdag 11.04.18
og torsdag 12.04.18, fra kl.18:00 – 21:00.
2. 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: With Kjersti f.1977
2. Stedfortreder: Erlandsen Line f.1990
3. Stedfortreder.
Andersen
May

Linn

f.1989

137/17, Bjørn Helge Jahnsen - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Bjørn Helge Jahnsen, f. 1969, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 09.12.17. Bevillingen gjelder
på Støperiet, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og
2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Tone Bircherod Calundan, f. 1994,
mob.nr. 416 65 654.
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.
143/17, Brynjulf Eie - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning

Vedtak:
1.
Brynjulf Eie, f. 1959, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 16.12.17. Bevillingen gjelder på
Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Brynjulf Eie, f. 1959, mob.nr. 916 49 765
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.
140/17, Helge Foss - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Helge Foss, f. 1942 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for skjenking av
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med julefest for frivillige i Tønsberg
frivilligsentral.
2. Adresse: Tønsberg frivilligsentral, Tjømegaten 1C, 3126 Tønsberg
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Helge Foss, f. 1942, mob.nr. 907 53 806.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
350,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 350. Faktura blir tilsendt.

144/17, Nina Handegaard - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling

Vedtak:

1. Nina Handegaard, f. 1961 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for skjenking
av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, lørdag 16.12.17, kl. 15:00 – 22:00, i forbindelse med
privat julemarked.
2. Adresse: Hedrumgaten 20, 3112 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Nina Handegaard
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
350,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 350. Faktura blir tilsendt.

23.01.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 007/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 21.11.2017

