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Underliggende saker:
118/18, Solveig Rye Ghatso. Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning. Vedtak
117/18, 912 011 577 - Steinerskolen i Vestfolds venner - Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Steinerskolen i Vestfolds venner, org.nr. 912 011 577, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
27.10.18. Bevillingen gjelder på Villa Møllebakken, St.Olavs gt. 6, 3126 Tønsberg,
for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: James Thomas Tllotson.
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.
111/18, 914 308 372 - Artistbooking Eyvind Alnæs - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning

Vedtak:
1.
Artistbooking Eyvind Alnæs, org.nr. 914 308 372, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
06.10.18. 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: Eyvind Alnæs, f. 1993, mob.nr. 979
87 549.
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.
110/18, 914 417 090 - KPC Event AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
KPC Event, org.nr. 914 417 090, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 28.09.18. 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: Kristoffer Storhaug Pedersen, f. 1995,
mob.nr. 452 29 793.
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.
116/18, 947 456 415 Coop Prix Sem - Søknad som godkjenning av ny styrer og stedfortreder Vedtak
119/18, 976 579 844 Tønsberg musikkkorps av 1919. Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning. Vedtak
115/18, 983 592 392 Papirhuset Teater. Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning. Vedtak
112/18, 993 871 184 Vestfoldmuseene IKS - Kastellkaféen. Søknad om overdragelse av
serverings- og skjenkebevilling. Vedtak
113/18, 996 936 996 Odins Valhall AS - Utvidet skjenkebevilling Tønsberg ishall.

Vedtak:
1. org.nr. 996 936 996 Odins Valhall AS – Boondocks Hideout, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. Tønsberg Ishall, ifb. med Tønsberg og Omegn Ishockey Klubb hjemmekamper
sesongen 2018/2019 følgende datoer:
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.

03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 3.11, 4.11, 24.11, 5.12, 8.12.2018
5.1, 12.1, 19.1, 30.1, 16.2, 17.2, 13.2.2019
fra kl. 13:00 – 22:30.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven §
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
3. Styrer: Morten Haugen Kihle
4. Stedfortreder:

Annette

Melbø

114/18, 997 928 253 - Plan B Sportsbar Endring serverings- og skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. 997 928 253 Plan B Sportsbar AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Plan B
Sportsbar, Tollbodgaten 14 A, 3111 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: Dag Petter Pettersen f : 1950
2. Stedfortreder: Michael Bashir f: 1981
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.
23.10.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 062/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 25.09.2018

