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Underliggende saker:
009/18, Verner Løhde - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Verner Løhde, f. 1964, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 02.02.18. Bevillingen gjelder i
lokalene til Purple Lounge Velvære salong, Farmandsveien 3, 3111 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Verner Løhde, f. 1964, mob.nr. 477
54 991.
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.

014/18, 916 854 919 - Vestfold Servitørlaug - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling
- Vedtak

Vedtak:
1. Vestfold Servitørlaug, org.nr. 916 854 919 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende
skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, torsdag 22.02.18, i
forbindelse med medlemsmøte.
2. Adresse: Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud, Træleborgodden
10, 3112 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Signe Jensen, f. 1981, mob.nr. 451 23 516.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360. Faktura blir tilsendt.

013/18, 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, lørdag 17.02.18.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3126 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, tlf. 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.
012/18, 980 801 489 - Stiftelsen Papirhuset - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Stiftelsen Papirhuset, org.nr. 980 801 489, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, i periodene torsdag
01.02.18 til og med lørdag 03.02.18, og fredag 09.02.18 til og med lørdag 10.02.18.
Bevillingen gjelder på Papirhuset, St.Olavs gt. 16 B, 3126 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Berit Hotvedt, f. 1968, mob.nr. 404
13 635.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 2.400,- 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.
008/18, 990 425 604 - Loggen kystlag - skjenkebevilling - enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Loggen Kystlag, org.nr. 990 425 604, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 02.02.18. Bevillingen
gjelder på Tønsberg kystkultursenter, Banebakken 52, 3127 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Vigdis Mjaaland, f. 1954, mob.nr. 908 59
022.
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.
016/18, 996 776 557 With AS - With Bakeri & Bydelshus. Søknad om utvidet skjenkebevilling for
8.mars 2018. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.996 776 557 With AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. With Bok & Kaffe (biblioteket) ifb. med foredrag om vikingkvinner 8.mars 2018
fra kl.19:00 – 23:00. Antall pers. ca. 100
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: Kjersti With f.1977
2. Stedfortreder: Line erlandsen f.1990
3. Stedfortreder:
May
Linn
Andersen

f.1989

015/18, 996 776 557 With AS - With Bakeri & Bydelshus. Søknad om utvidet skjenkebevilling for
8.mars 2018. Vedtak
011/18, 996 776 557 With AS - With Bok & Kaffe og With Bakeri & Bydelshus. Endringer i
virksomheten og søknad om godkjenning av ny stedfortreder. Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Kjersti With f.1977
2. Godkjent stedfortredere:
· Line Erlandsen f.1990
· May Linn Andersen f.1989

27.02.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har <Utvalget> fattet følgende vedtak:

UHO- 016/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 23.01.2018

