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Underliggende saker:
025/18, Vibeke Eide - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Vibeke Eide, f. 1968, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 06.04.18. Bevillingen gjelder på
Messehuset, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og
2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Vibeke Eide, f. 1968, mob.nr. 970 71 200.
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.

021/18, 919 807 431 Team Klubben AS - Quality Hotel Klubben. Overdragelse. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.919 807 432 Team Klubben AS innvilges overdragelse av serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings- og skjenkestedet Quality
Hotel Klubben, Nedre Langgate 49, 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: Fredrik Hedstrøm f.1975
2. Stedfortreder: Charalampos Gkreousiotis f.1973
3. Vilkår for bevillingen:
1. 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
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kap. 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement med
alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. 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.
018/18, 920 036 953 - Joachim Sund AS - Rema 1000 Eik - søknad om salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Joachim Sund AS, org.nr. 920 036 953 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Eik, Eikveien 28, 3122 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 Rema 1000 Eik, Eikveien 28, 3122 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: Joachim Sund, f. 1986.
5. Stedfortreder: Jeanette Brynildsen

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.

022/18, 920 474 217 Café M Tønsberg 18 AS. Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.920 474 217 Café M Tønsberg 18 AS, innvilges serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings- og skjenkestedet Café M
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, 2og 3, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Ewkin Westrum f.1960
2. Stedfortreder: Tor Hellman Brattekværne f.1972
3. Vilkår for bevillingen:
1. 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
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kap. 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement med
alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. 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.
020/18, 979 701 047 - Jarlsberg Meny Drift AS - Meny Jarlsberg: Søknad om godkjenning av ny
stedfortreder - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for salgsbevillingen er:
· Henriette Merkesvik, f. 1991

017/18, 984 746 458 Bolia Tønsberg Storgata 37 - søknad skjenkebevillig enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Bolia Norsk avdeling av utenlandsk foretak, org.nr. 984 746 458, gis på
grunnlag av innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning,
torsdag 12.04.18. Bevillingen gjelder i Bolia Tønsbergs lokaler, Storgata 37, 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: Camilla Engen, f. 1985, mob.nr. 986
68 468.
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.
024/18, 991 925 244 - Husvik og Nes vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Husvik og Nes Vel, org.nr. 991 925 244, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 12.04.18. Bevillingen
gjelder på Sjøstua, Husvik og Nes Vel, Jarlsøveien 42 B, 3124 Tønsberg, med
tilhørende terrasse, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6
andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f. 1955, mob.nr. 997
04 682.
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.
023/18, 995 632 322 - Pål Isdahl Solberg - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Pål Isdahl Solberg, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 24.03.18. 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: Pål Isdahl Solberg, f. 1977, mob.nr. 483
15 281.
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.
019/18, 999 523 609 Craftmanship Holding AS - Kverneriet. Endringer i styrer og stedsfortreder.
Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Styrer Cathrine Dörrich f.1987
· Stedfortreder Oscar Majoran f.1986
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