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Underliggende saker:
128/18, 819 192 332 - Foreningen kult - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Foreningen Kult, org. nr. 819 192 332, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 06.11.18. Bevillingen
gjelder i Tønsberg arbeiderforening, Kammegaten 5, 3110 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Thorleif Bugge, f. 1949, mob.nr. 958
59 223.
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.

122/18, 918 371 915 - Nilsen Catering AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Nilsen catering AS, org.nr. 918 371 915, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 10.11.18, kl. 18:00 –
02:00. Bevillingen gjelder på Sjøstua Husvik, Jarlsøveien 42 B, 3124 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Magnus Nilsen, f. 1994, mob.nr. 917
50 312.
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.
121/18, 920 579 302 Aleko Retail AS - Rema 1000 Oseberg: Søknad om godkjenning av ny
stedfortreder - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for salgsbevillingen er:
· Tobias Gangsø, f. 1995

132/18, 921 251 866 - flykafeen drift as - Søknad om Skjenkebevilling -vedtak

Vedtak:
1. 921 251 866 Flykafeen drift AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Flykafeen,
Åshaugveien 155, 3157 Barkåker, 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: Ayad Obaid Mustafa f: 1981
2. Stedfortredere: Stig Marvin K. Johnsen f: 1993
Isabel Josefine Marie Ellingsen f: 1988
3. Vilkår for bevillingen:
3. 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
4. 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.
5. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
6. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
7. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
på arbeidsplassen i arbeidstiden.
8. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement med
alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
9. 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.
127/18, 983 575 048 - Grans bryggeri AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Grans bryggeri AS, org.nr. 983 575 048, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 15.11.18 kl.
15:30 – 00:00. 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: Edvard Gran, f. 1972, mob.nr. 410 62 164.
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.
130/18, 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 periodene torsdag 15.11.18 til og
med søndag 18.11.18, og torsdag 22.11.18 til og med søndag 25.11.18. Bevillingen
gjelder på Papirhuset teater, St.Olavs gt. 16 B, 3126 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Tiril Engelstad, f. 1975, mob.nr. 901
03 238.
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.

126/18, 983 975 259 - Sykehuset i Vestfold - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Sykehuset i Vestfold HF, org.nr. 983 975 259, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag 28.11.18.
Bevillingen gjelder i kantine i sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle 17,
3116 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6
andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Anita Yvonne Bergersen, f. 1961,
mob.nr. 476 63 364.
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.
125/18, 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 08.11.18. Bevillingen
gjelder på Sjøstua, Husvik og Nes Vel, Jarlsøveien 42 B, 3124 Tønsberg, 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.
120/18, 992 185 406 - Tønsberg SV - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg SV, org.nr. 992 185 406, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 20.11.18. 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: Kristian Erling Sommerseth, f. 1968.
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.
123/18, 996 776 557 With AS - With Bok & Kaffe og With Bakeri & Bydelshus - Utvidet
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 996 776 557 With AS – With bakeri & bydelshus, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. With bok & kaffe, ifb. med «systemisk Kafe» torsdag 1. november 2018 fra kl: 18:00 –
21:00.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Kjerst With

2. Stedfortreder:

Line

Erlandsen

og

May

Linn

Andersen

131/18, 996 936 996 Odins Valhall AS - Søknad om ny stedfortreder.- vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer/stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· May Iren Haugen Kihle f: 1953

124/18, 997 265 580 - Kim Ljung Andersen - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Kim Ljung Andersen, org.nr. 997 265 580, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 09.11.18 og
lørdag 10.11.18. Bevillingen gjelder på Papirhuset teater, St.Olavs gt. 16 B, 3126
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.
133/18, 998 340 195 - Nordic track company AS - Bra & Billig Tønsberg - Søknad om
salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Nordic track company AS, org.nr. 998 340 195 innvilges ikke salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf
§1-4a.

129/18, 998 426 065 - Focus Productions AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Focus Productions AS, org.nr. 998 426 065, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 23.11.18.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1, 2 og 3, 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.
20.11.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 072/18 Vedtak:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018

