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Underliggende saker:
042/18, 875 705 342 - Urijazz Jazzklubb for tønsbergregionen - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Urijazz jazzklubb for tønsbergregionen, org.nr. 875 705 342, gis på grunnlag
av innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
26.05.18. 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: 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.

051/18, 916 914 768 Steak AS - Steak. Søknad om godkjenning av ny skjenkebestyrer og
stedfortreder. Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Styrer: Ida Charlotte Hegg Jørnsen f.1987
· Stedfortreder: Gunnar Hjelmtvedt f.1957

048/18, 919 825 642 BEET & Co. Søknad om skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. 919 825 642 BEET & Co innvilges skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Skjenkebevillingen gjelder for serverings-og skjenkestedet BEET & Co, Grev
Wedels gate 4b, 3111 TØNSBERG, inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 42 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: Stian Sørhagen f.1989
2. Stedfortreder: Caroline Aasen f.1989
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
kapittel 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.
046/18, 950 611 839 - Tønsberg kommune - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning

Vedtak:
1.
Tønsberg kommune, org.nr. 950 611 839, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag 30.05.18 til og
med søndag 03.06.18. Bevillingen gjelder på Slottsfjellet Tallak, Tønsberg (se kart),
for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Ken Rune Ålborgen, f. 1987, mob.nr. 924
79 613.
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.
045/18, 983 592 392 - Thesbiteateret - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Thesbiteateret, org.nr. 983 592 392, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning i perioden 27.06.18 til 15.07.18.
Bevillingen gjelder i Thaulowhullet, Frodåsen, 3125 Tønsberg, for alkoholholdig drikk
i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Emma Ystebø, f. 1990, mob.nr. 917 76
040.
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.
047/18, 988 463 051 Esmeralda AS - Esmeralda. Kontrollrapport 06.04.18 kl.20:39

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 988 463 051 Esmeralda AS, tildeles en advarsel for
brudd på Lov om vern mot tobakksskader, Tobakkskadeloven § 25.

049/18, 988 463 051 Esmeralda AS - Esmeralda. Søknad om godkjenning av ny stedfortreder.
Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:

·

Daniel Duarte f.1998

040/18, 990 699 909 - Tønsberg Sjømannsforening -Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning
- Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Sjømannsforening, org.nr. 990 699 909, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
14.07.18. Bevillingen gjelder på Tollbodplassen, Nedre Langgate 38, 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: Gunnar H. Andersen, f.1943, mob.nr. 957
92 975.
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.
043/18, 990 930 171 - Jarlsberg Konferansesenter AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Jarlsberg konferansesenter AS, org.nr. 990 930 171, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag
06.06.18. Bevillingen gjelder på Jarlsberg konferansesenter AS, 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: Geir-Inge Vedvik, mob.nr. 924 46 846.
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.
044/18, 997 229 037 - Tønsberg Amatørteater - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Amatørteater, org.nr. 997 229 037, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 16.06.18.
Bevillingen gjelder i Tønsberg amatørteater sin kulturhave, Nedre Langgate 50,
3126 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kari-Lise Kirsebom, f. 1974, tlf. 952 50
661.
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.
050/18, 998 207 274 Tønsberg Fisk AS - Tønsberg Fisk og Delikatesse. Søknad om ny
stedfortreder. Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Jan Tore Bruseth f.1986

041/18, Astrid Aashammer - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Astrid Aashammer, f. 1958, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 19.05.18. Bevillingen gjelder i
Teatehaven v/Thalia selskapslokaler, Nedre Langgate 50, 3126 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Anette Øhrn, mob.nr. 993 23 532.
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.
052/18, 997 097 777 - Herr og Fru AS - Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Herr og Fru AS, org.nr. 997 097 777 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, lørdag 16.06.18, i forbindelse med sommerfest
for Ernst Young AS.
2. Adresse: Messehuset, Stenmalen 32, 3111 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Christian Wernersen, f. 1968, mob.nr. 911 22 981.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360. Faktura blir tilsendt.

053/18, 918 939 016 - Færderfestivalen AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Færderfestivalen AS, org.nr. 918 939 016, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 09.06.18.
Bevillingen gjelder i Nedre Langgate 42, 3126 Tønsberg (se kart), for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Alexander Lorentzen, f. 1984, mob.nr. 928
35 688.
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.
05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 047/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

