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Underliggende saker:
084/18, 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 24.08.18 og lørdag 22.09.18. 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: Einar Hay-Hanson, f. 1978, mob.nr.
924 66 144.
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.
078/18, 914 901 545 Foyngården drift AS - The Sense/Foynhagen - Kontroll - vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 914 901 545 Foyngården drift AS, tildeles fire (4)
prikker for brudd på alkoholloven, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. §4-2.

«Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av
rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart
påvirket.
Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av
rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de
påvirkede er fjernet.»

082/18, 915 993 370 Kilen Mat AS - Kiwi 281 Heimdalsvingen - Søknad om godkjenning av ny
stedfortreder - Vedtak
080/18, 917 111 634 Zitho AS - Barkaden - Kontrollrapport 08.07.18 kl: 00:14 - vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 917 111 634 Zitho AS - Barkaden, tildeles to (2)
prikker for brudd på alkoholloven, jf. Alkohollovens forskrift § 4-1.

076/18, 917 791 546 Cafe Jarlsø AS - stedfortreder - uttalelse

Vedtak:
1. Godkjent styrer/stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Arnfinn Olsen f: 1949

059/18, 920 579 302 - Aleko Retail AS - Rema 1000 Oseberg - Søknad om salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Aleko Retail AS, org.nr. 920 579 302 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Oseberg, Storgaten 2 B, 3126
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 Oseberg, Storgaten 2 B, 3126 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: Aleksander Floor, f. 1987.

5. Stedfortreder: Logithasan Raman, f. 1993.
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.

083/18, 920 631 347 - Kulturstasjonen - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Kulturstasjonen, org.nr. 920 631 347, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 25.08.18. Bevillingen
gjelder på Løkken, Farmandsveien 36, 3101 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Terje Floberg, f. 1975, mob.nr. 917
00 374.
Stedfortreder: Ken Rune Ålborgen, f. 1975, 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.
063/18, 933 903 176 - Geo Varesenter AS - Meny Åsgårdstrand - Søknad om salgsbevilling for
perioden 2016 - 2020

Vedtak:
1. Geo Varesenter AS, org.nr. 933 903 176 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for netthandel og utlevering i Tønsberg kommune.
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 netthandel og utlevering i Tønsberg kommune.

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: Hans-Christian Auensen, f. 1973
5. Stedfortreder: Lars Arne Færestrand, f. 1980.
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.

072/18, 947 456 415 Coop Extra Tønsberg: Søknad om godkjenning av ny stedfortreder - Vedtak
057/18, 947 456 415 Extra Semsbyen - Søknad om godkjenning av ny styrer
081/18, 947 456 415 Extra Semsbyen - Søknad om godkjenning av ny styrer - Vedtak
058/18, 947 942 638 - Tine SA - Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Tine SA, org.nr. 947 942 638, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, lørdag 16.06.18, kl. 14 – 20:00, i forbindelse med
sommerfest.
2. Adresse: Kantine for Tine Sem, Åskollen 2, 3171 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Juan Alberto Joachin Terron mob: 98 60 13 74
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360,00. Faktura blir tilsendt.

066/18, 954 165 892 - Visma Retail AS - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Vedtak

Vedtak:
1. Visma Retail AS, org.nr. 954 165 892 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, fredag 07.09.18, kl. 17:00 – 01:00, i
forrbindelse med sommerfest.
2. Adresse: Visma Barkåker, Wirgenes vei 19, 3157 Barkåker.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Anette Sahlsten, f. 1977, mob.nr. 482 34 253
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360,00. Faktura blir tilsendt.

064/18, 962 097 278 Pushit AS - Peppes Pizza - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:

1. org.nr.962 097 278 Pushit AS – Peppes Pizza, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven §
1-7.
1. Telt på baksiden av Peppes Pizza, ifb. med stort arrangement 20. og 21. juli 2018 fra kl.
20:00 – 03:00.
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: Harald Rong f: 1977
2. Stedfortreder:
Javad
Sakhizadeh

f:

1993

065/18, 962 097 278 Pushit AS - Peppes Pizza - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 962 097 278 Pushit AS – Peppes Pizza, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven
§ 1-7.
1. Telt på baksiden av Peppes Pizza, ifb. med et større arrangment lørdag 11.8.18 fra kl.
18:00 – 03:00.
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: Harald Rong f: 1977
2. Stedfortreder:
Javad
Sakhizadeh

f:

1993

073/18, 962 097 278 Pushit AS - Peppes Pizza. Kontroll 08.07.2018 kl. 00:42. Vedtak
069/18, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg - Søknad om utvidet skjenkebevilling 270718 280718
070/18, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling 3.august
2018 - 5.august 2018
055/18, 988 463 051 Esmeralda AS - Esmerlada. Søknad om godkjenning av ny stedfortreder.
Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Simen S. Can f.1998

061/18, 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, i forbindelse med bryllup.
2. Adresse: Jarlsberg Konferansesenter, Flyplassveien 2, 3170 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Geir-Inge Vedvik, mob.nr. 924 46 846.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360,00. Faktura blir tilsendt.

086/18, 990 930 171 - Jarlsberg Konferansesenter AS - Søknad om skjenkebevilling Ambulerende bevilling - 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, lørdag 08.09.18, kl. 17:00
– 02:00, i forbindelse med bryllup.
2. Adresse: Jarlsberg Konferansesenter, Flyplassveien 2, 3170 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Geir-Inge Vedvik, mob.nr. 924 46 846.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
360,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 360. Faktura blir tilsendt.

071/18, 990 930 171 Jarlsberg konferansesenter - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Jarlsberg Konferansesenter AS, org.nr. 990 930 17, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
04.08.18. 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.
054/18, 991 703 098 Harbour AS - Sawatdee Thai Restaurant & Bar. Søknad om overdragelse av
serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.991 703 098 Harbour AS innvilges overdragelse av serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings- og skjenkestedet
Sawatdee Thai Restaurant & Bar, Nedre Langgate 28 C, 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: Gongmee Könberg f.1985
2. Stedfortreder: Jonas Søby f.1991

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.
077/18, 993 640 182 Bare Barista Kaffebar AS - Haugar/bare barista - stedfortreder - uttalelse
067/18, 995 475 855 Mytteriet AS - Søknad om ny stedfortreder - vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Monica Hallan f: 1969

060/18, 995 591 642 Baglerbrønnen Drift AS - Søknad om skjenkebevilling Slottsfjellfestivalen
2018
062/18, 996 936 996 Odins Valhall AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr.996 936 996 Odins Valhall – Boondocks Hideout , innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. Telt ved havnevesenet på brygga, ifb. med intimkonsert 14.7.18 og visning av VM finale
i fotball 15.07.18 fra kl.13:00 – 23:00. Antall pers. ca 350.
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: Morten Haugen Kihle f: 1972
2. Stedfortreder:
Ketil
Hughdal

f:

1970

079/18, 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 25.08.18.
Bevillingen gjelder i Tønsberg Amatørteater Kulturhaven, Nedre Langgate 50, 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: Kari-Lise Kirsebom, f. 1974, mob.nr. 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.
056/18, 998 234 522 Becks Brasserie & Bar AS - Becks Brasserie & Bar. Ny styrer. Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Ragnhild Irene Storhaug f.1986

075/18, 998 426 065 - Focus Productions AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning

Vedtak:
1.
998 426 065 Focus Productions AS, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 27. juli 2018. Bevillingen
gjelder på: Lindahlplan i avgrenset område 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, mobnr 92 83
56 88.
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.
074/18, Teaterhaven - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning

Vedtak:
1.
Mikkel Moripen Møystad f: 24.08.96, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, søndag 29. juli 2018. Bevillingen
gjelder i: Teaterhaven, 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: Mikkel Moripen Møystad f: 1996, mobnr
41310111.
Stedfortreder: Fabian Heidelberg Lunde f: 1996.
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.
28.08.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 053/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 05.06.2018

