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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Utvalg for helse og omsorg

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

27.08.2019
Formannskapssalen
18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 333 48094 eller aaco@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes 1 time før møtestart.
Ev. uttalelser fra Ungdomsrådet sendes på e-post til medlemmene i UOO.
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.
Agenda:
18.00 - Gruppemøter
18.30 - UHO-møte

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

027/19
028/19
029/19
030/19

Godkjenning av møteprotokoll
Økonomirapport nr. 3 - pr. juli - til UHO
Erstatningsbolig for Cappelensvei 6
Delegasjonssaker UHO

Henning Wold

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Ingunn E. Kobberrød, telefon: 33348150
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
27.08.2019

Saksnummer
027/19

19/43813

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 04.06.2019

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser

Økonomirapport nr. 3 - pr. juli - til UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
27.08.2019

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2019 tas til etterretning

Saksnummer
028/19

19/54439

Sammendrag:
Økonomirapporter til hovedutvalgene inneholder rådmannens løpende vurdering av områdets
økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger
også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.

Vedlegg:
Økonomirapport juli 2019 - UHO

Innledning – hva saken gjelder:
Målet er at det til hvert møte i hovedutvalg og Formannskap skal rapporteres om status
økonomi.
Det rapporteres på økonomisk status for drift og investering samt sykefravær i disse
rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet.

Faktagrunnlag:
Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 14,8 mill kr for området totalt. Merforbruket
er knyttet til HOB (bemannede boliger), Sykehjemmene og Hjemmetjenester. Det henvises
til rapporten for mer detaljert forklaring til avvikene.

Sykefravær:
Grafen nedenfor viser sykefraværsutviklingen for hele området. Det gjøres oppmerksom
på at august ikke er avsluttet, og at det kan være etterslep på registreringen for juli. Det
ser likevel ut til å være antydninger til en positiv trend i forhold til fjoråret.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i utvalget.
Tønsberg, 20. august
2019
Tove Hovland
Kommunaldirektør
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Torunn Andersen, telefon: 33 34 84 86
Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger

Erstatningsbolig for Cappelensvei 6
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Bystyret
Eldrerådet

Møteddato
26.08.2019
27.08.2019
02.09.2019

Saksnummer
021/19
029/19
064/19

Rådmannens innstilling
1. Det planlegges bygging av 8 utleieboliger med personalbase som erstatning for
Cappelensvei 6 i Hedrumsgate, gbnr 1008/6.

2. Kostnadsramme for prosjektet er satt til kr 25.000.000 og finansieres ved:
·

Husbanktilskudd kr 11.250.000

·

Låneopptak

kr 13.750.000

Låneopptak dekkes av husleieinntekter

18/99492

Sammendrag:
Virksomhetene Psykisk helse og miljøarbeid (PHM), Eiendomsutvikling (EUT) og Tønsberg
Kommunale Eiendom (TKE) har sammen utarbeidet et forslag for bygging av erstatningsbolig
for Cappelens vei 6 i Hedrumsgate, gbnr 1008/6.

Vedlegg:
Hedrumsgate gbnr 1008 6

Innledning – hva saken gjelder:
Det er behov for bygging av en erstatningsbolig for dagens Cappelensvei 6 da denne
boligen er gammel og uegnet for målgruppen. Utforming og standard på bygningen gir
ikke gode rammer for tjenesteytingen og personalets sikkerhet.

Faktagrunnlag:
I større grad enn tidligere skrives brukere/pasienter ut av spesialisthelsetjenesten med
alvorlig psykiske lidelser og rus problematikk.
Målgruppa for erstatningsboligen er voksne personer med alvorlige psykiske lidelser,
noen i kombinasjon med rusavhengighet, som har behov for langvarig og omfattende
bistand.
Cappelensvei 6 er en gammel (fra ca 1950-tallet) 8-manns bolig men små «litt trange»
boenheter i to plan. Det er særdeles viktig for ansatte å føle trygghet i å ha trygghet og
«back-up» når trusler og vold forekommer. I denne saken er sikkerhet for ansatte et
sentralt aspekt.
Tre ulike tomtealternativer er vurdert og tomten i Hedrumsgate er vurdert som mest
aktuell. Den ligger sentrumsnært med nærhet til matbutikk og offentlig transport,
samtidig som den er nokså avskjermet fra omkringliggende bebyggelse.
Det er behov for omregulering av tomten til formål: offentlig tjenesteyting,
omsorgsboliger. EUT vil igangsette reguleringsprosessen straks politisk vedtak
foreligger. Forventet byggestart høst 2020.
Det er pr i dag to robuste boliger midlertidig plassert på tomten. TKE og PHM vurderer
det hensiktsmessig at disse to boligene blir stående. Beboerne i disse boligene kan da
knyttes opp mot personalet i erstatningsboligen og få tilsyn og tjenester etter behov.
Leilighetene er beregnet til ca 55 kvm pr leilighet. I tillegg kommer fellesareal og
administrasjon.

Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven.

Forholdet til kommuneplanen:

H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester.
H4: Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for de boende.

Vurderinger:
I kommunens boligsosiale handlingsplan 2019-2020 er det vedtatt at det i perioden skal
utarbeides en helhetlig investeringsplan som dekker boligbehovet til alle innbyggere
med rus- og/eller utfordringer med psykisk helse. Erstatningsboligen for Cappelens vei
dekker delvis behovet for en ny mer funksjonell og faglig forsvarlig boform for
brukergruppen. En boform som beskrives over vil fremme normalisering, verdighet,
integrering og være tilrettelagt for økt boevne til den enkelte. Det vil legges til rette for et
samlokalisert boform som har likhetstrekk med andre former, for eksempel borettslag.
Samtidig må det erkjennes at livssituasjonen til de som skal bo der er sammensatt og
har et langvarig behov for bistand til å mestre hverdagens gjøremål. Det vil si at nærhet
til ansatte og tjenester 24/7 er helt avgjørende.
Kommunen vurderer individuelt og fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester som
praktisk bistand, opplæring og helsehjelp til den enklete beboer. Tjenestene ytes av
personalet i boligen. Erstatningsboligen vil fortsatt kreve døgnbemanning med de
samme driftsmidler som i dag er avsatt i Cappelensvei 6.
Beboerne må selv dekke kost og husleie. Beboerne inngår husleieavtale som i ordinære
boliger og betaler husleie. Det inngås samarbeid med NAV om frivillig eller tvungen
forvaltning for de som har behov for det for å sikre at husleien betales.
Alternative løsninger:
Opprettholde dagens driftsform i Cappelensvei 6.
Økonomiske konsekvenser:
Total kostnadsramme
Forventet tilskudd
Husbanken
Behov for låneopptak

8 leiligheter med
fellesareal/ administrasjon
Sats omsorgsbolig 45%

Beregnet månedlig
husleie

25.000.000
-11.250.000
13.750.000
7.800

Låneopptak på kr 13.750.000 dekkes av husleieinntekter beregnet til 7.800 pr måned +
strøm.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig har betydning for individiets helse, og vil

kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av helsetilstand
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Det planlegges for bygging av 8 utleieboliger med personalbase i Hedrumsgate, gbnr
1008/6 som erstatning for Cappelensvei 6.
Videre behandling:
Saken avsluttes i Bystyret.
Tønsberg, dd.mm.åååå
Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/55408

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
27.08.2019

Saksnummer
030/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
070/19, Sukaya Thueanmulsen - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Sukaya Thueanmulsaen, f. 1979, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 19.07.19 og lørdag
20.07.19. Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg,
med uteområde (se kart), for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven §
1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Sukaya Thueanmulsaen, f. 1979,
mob.nr. 412 22 645.
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.
074/19, 820 663 012 HBB AS - Heidi´s Bier Bar. Kontrollrapport 18.04.2019 kl.00:53. Vedtak
088/19, 820 663 012 - HBB Tønsberg AS - Heidi´s Bier Bar. Kontrollrapport 15.06.2019
kl.00:15. Vedtak
064/19, 821 753 562 TOMA VESTFOLD INVEST AS - Babels - Oppsigelse av Skjenkebevilling
068/19, 911 654 199 - WETTRE BRYGGERI AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Wettre Bryggeri AS, org.nr. 911 654 199, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 05.07.19 til
søndag 07.07.19. Bevillingen gjelder på Street Food Norway/Tønsberg torv (se
kart), for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. §
4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Egil Marius Hansen, f. 1966. Mob.nr.
930 06 633.
Stedfortreder: Hans Ellef Wettre, f. 1976. Mob.nr. 920 90 809.
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.
092/19, 911720930 - BEDRIFTIDRETSLAGET TINE SEM - Søknad om skjenkebevilling Ambulerende bevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Bedriftidrettslaget Tine Sem, org.nr. 911 720 930 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende
skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, lørdag 24.08.19, kl.
18:00 – 01:00 i forbindelse med årsfest.
2. Adresse: Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Juan Alberto Joachin Terron, f. 1981,

mob.nr. 986 01 374
4. Gebyret

for

ambulerende

bevilling

er

kr

370,00

pr.

dag.

Gebyret for denne bevillingen blir: kr 370,00. Faktura blir tilsendt.

079/19, 913 040 406 - XFRAME AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Xframe AS, org.nr. 913 040 406, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 27.08.19. 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: Stefan Maczko, f. 1970, mob.nr. 906
86 042.
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.
086/19, 914 901 545 - Foyngården drift AS - The Sense - kontrollrapport 14.06.2019 - korrigert
vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 914 901 545 Foyngården Drift AS – The Sense/
Foynhagen, tildeles to (2) prikker for brudd på at det gis adgang til lokalet til person som er
åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er
åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf.§ 4-1 Forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.

075/19, 917457484 - TØNSBERG LYD OG LYS AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1. Tønsberg Lyd & Lys, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, for perioden 29.06.19 til 29.07.19.

Bevillingen gjelder om bord på Kysten 1, ved Tønsberg brygge og i skjærgården
under utfart, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995
67 283.
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.
4.5
Det forutsettes at det blir varslet på forhånd innen rimelig tid hvilke
dager det skal seiles på. Opplysningene skal sendes Tønsberg kommune
(postmottak@tonsberg.kommune.no) og skjenkekontrollen
(jankjohn@online.no)
4.6
Skjenking fra skip/fartøy ved kai kan tidligst skje 1 – èn – time før
fartøyet legger ut fra kai. Skjenking skal opphøre når fartøyet ankommer kai
igjen, jf. Forskrift om salgs- og skjenketider i Tønsberg kommune, § 2.
087/19, 917457484 - TØNSBERG LYD OG LYS AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Lyd & Lys AS, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, i perioden 01.08.19 –
30.09.19. Bevillingen gjelder om bord på Kysten 1, ved Tønsberg brygge og i
skjærgården under utfart, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995
67 283.
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.
4.5
Skjenking fra skip/fartøy ved kai kan tidligst skje 1 – èn – time før
fartøyet legger ut fra kai. Skjenkingen skal opphøre når fartøyet ankommer
kai igjen, jf. Forskrift om salgs- og skjenketider i Tønsberg kommune, §2.

090/19, 917457484 - TØNSBERG LYD OG LYS AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg lyd & lys, org.nr. 917 457 484, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 13.08.19.
Bevillingen gjelder om bord på Kysten 1, ved Tønsberg brygge og i skjærgården
under utfart, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Daniel Larsen, f. 1985, mob.nr. 995
67 283.
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.
4.5
skjenking fra skip/fartøy ved kai kan tidligst skje 1 – èn – time før
fartøyet legger ut fra kai. Skjenkingen skal opphøre når fartøyet ankommer
kai igjen, jf. Forskrift om salgs- og skjenketider i Tønsberg kommune.
060/19, 918 371 915 - RÅ CATERING OG EVENT AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Rå Catering og Event, org.nr. 918 371 915, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 14.06.19 og
lørdag 15.06.19. Bevillingen gjelder på Tønsberg Torv (se kart), for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, 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.
069/19, 918 371 915 - RÅ CATERING OG EVENT AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Rå Catering og Event AS, org.nr. 918 371 915, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag
25.07.19 til søndag 28.07.19. 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: 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.
063/19, 918 719 229 Gamle Total AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 918 719 229 Gamle Total AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Støperiet, ifb. med Konsert/ Deltaforening, 12.06.19 fra kl. 18:00 – 02:00. Antall pers.
ca 200.
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: Ann-Birgit Stærnes
2. Stedfortreder:
Rune

Bjerklund

061/19, 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 15.06.19.
Bevillingen gjelder på Lindahlplan (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.
Stedfortreder: Caroline Østvik, f. 1991. Mob.nr. 993 34 491.
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.
091/19, 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 24.08.19. Bevillingen
gjelder på Løkken, Farmandsveien 36, 3104 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Terje Floberg, f. 1975, mob.nr. 917
00 374.
Stedfortreder: Miriam Andreassen, f. 1986, mob.nr. 417
30 461.
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.
089/19, 922 590 516 RESTAURANT SJØSIDEN AS - Restaurant Sjøsiden. Søknad om
serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

062/19, 922 707 030 Plassen Tbg. AS - Plassen Tbg. Søknad om serverings- og
skjenkebevilling. Vedtak
073/19, 979 701 047 - JARLSBERGS MENY DRIFT AS - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Jarlsberg Meny Drift AS, org.nr. 979 701 047, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 05.07.19 til
søndag 07.07.19. Bevillingen gjelder på Jarlsberg Travbane (inngjerdet
uteområde, se kart), Travveien 3, 3170 Sem, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2
og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2. Jarlsberg Travbane, org.nr.
977 066 824, har samtidig frasagt seg skjenkebevilling på utsiden av lokalet i
perioden dette vedtak er gitt for.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Martine Merkesvik, f. 1994, mob.nr. 478
87 030.
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.
059/19, 979 716 052 - ROAR KOKVIK AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Roar Kokvik AS, org.nr. 979 716 052, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 14.06.19 til søndag
16.06.19. Bevillingen gjelder på Roar i bua, Nedre Langgate 42, 3126 Tønsberg
(se kart), for alkoholholdig drikk i gruppe 1og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd
jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Roar Kokvik, f. 1952, mob.nr. 915
98 193.
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.
094/19, 979 941 145 - OLAF KAMFJORD - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Olaf Kamfjord, org.nr. 979 941 145, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 30.08.19 og lørdag
31.08.19. Bevillingen gjelder på Støperiet scene, Rambergveien 11, 3115
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. §
4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Synnøve Viksand Johnson, f. 1971,
mob.nr. 905 98 049.
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.
082/19, 982 488 494 - QUALITY HOTEL TØNSBERG AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling
- Vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 982488 494, Quality Hotel Tønsberg AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. Lindahlplan, ifb. med travfest 06.juli 2019 fra 14:00 – 03:00. Antall pers. 200.
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: Øyvind Hagen, tlf. 909 18 399
2. Stedfortreder:
Kjell
W.
Skau,
tlf.
922

52

972

066/19, 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 lørdag 29.06.19 til og med søndag
21.07.19. Bevillingen gjelder i Thaulowhullet, Frodåsen, 3111 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
Stedfortreder: Tiril Margrete Engelstad, f. 1975,
mob.nr. 901 03 238.
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.
067/19, 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
13.07.19. Bevillingen gjelder Tollbodplassen, Nedre Langgate 38, 3126 Tønsberg,
for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 42.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Gunnar H. Andersen, 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.
077/19, 990 930 171 - JARLSBERG KONFERANSESENTER AS - Søknad om skjenkebevilling
- Ambulerende bevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Jarlsberg Konferansesenter AS, org. 990 930 171 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende
skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, lørdag 03.08.19, i
forbindelse med bryllup.
2. Adresse: Jarlsberg Konferansesenter AS, Flyplassveien 2, 3170 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Kristine Kvitberg, f. 1963, mob.nr. 404 54 593
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
370,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 370,00. Faktura blir tilsendt.

072/19, 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, mandag
15.07.19. Bevillingen gjelder på Jarlsberg Konferansesenter, Flyplassveien 2,
3170 Sem, med uteområde (se kart), for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kristine Kvitberg, f. 1963, mob.nr. 404
54 593.
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.
078/19, 990930171 - 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 10.08.19, kl.
16:00 – 02:00, i forbindelse med bryllup.

2. Adresse: Jarlsberg Konferansesenter AS, Flyplassveien 2, 3170 Sem.
3. Ansvarlig person for skjenkingen:Kristine Kvitberg, f. 1963. Mob.nr. 404 54 593.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
370,00
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 370,00. Faktura blir tilsendt.

pr.

dag.

085/19, 991 703 098 Sawatdee Restaurant & Bar AS - Søknad om stedfortreder - vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Alexander Segerstrøm f: 1996.

083/19, 996 776 557 - With AS - With Bakeri & Bydelshus - Søknad om utvidet skjenkebevilling
- vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 996 776 557 With Bakeri & Bydelshus, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. With Bok & Kaffe - Biblioteket, ifb. med foredrag/ konserter følgende datoer:
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.

11.9, 17.9, 21.9, 24.9, 25.9, 15.10, 16.10, 24.10, 4.11, 8.11, 12.11, 13.11,
23.11.19 fra kl. 15:00 – 20:30.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
3. Styrer: Kjersti With
4. Stedfortredere:

Line

Erlandsen

og

May

Linn

Andersen

076/19, 998 406 447 IMPROschmimpro - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
IMPROschmimpro, org.nr. 998 406 447, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 25.07.19 til
lørdag 27.07.19. Bevillingen gjelder i Nedre Langgate 50 (telt i hagen til Tønsberg
amatørteater), for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen:
- torsdag: Ann-Kristin Skorlid f. 1988. Mob.nr. 938 31 945
- fredag: Martin W. Karlsen f. 1987. Mob.nr. 992 32 534
- lørdag: Kai Joakim Edvardsen f. 1978. Mob.nr. 908 35 988
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.
080/19, 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 26.07.19 og
lørdag 27.07.19. Bevillingen gjelder på Lindahlplan (se kart), Ollebukta 3, 3126
Tønsberg, 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.
Stedfortreder: Caroline Østevik, f. 1991, mob.nr. 993
34 491.
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.
081/19, 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 02.08.19 til
søndag 04.08.19. Bevillingen gjelder på VIP område under Boatshow, brygga i
Tønsberg v/Roar i bua (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
Stedfortreder: Caroline Østevik, f. 1991, mob.nr. 994
43 391.
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.
071/19, Karina Stene - Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Karina Stene, f. 1990, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for skjenking
av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, lørdag 03.08.19, i forbindelse med bryllup.
2. Adresse: Hogsnesbakken 58, 3172 Vear.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Karina Stene, f. 1990
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
370,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 370. Faktura blir tilsendt.

065/19, Kurt Martin Bjørnsgård - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Kurt Martin Bjørnsgård, f. 1959, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 15.06.19. Bevillingen
gjelder på Annekset intimscene, Peder Lagmannsgate 4, 3111 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kurt Martin Bjørnsgård, f. 1959,
mob.nr. 993 85 072.
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.
093/19, Kurt Martin Bjørnsgård - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.

Kurt Martin Bjørnsgård, f. 1959, gis på grunnlag av innsendt søknad og

konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 24.08.19. Bevillingen
gjelder på Annekset Intimscene, Peder Lagmannsgate 4, 3111 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kurt Martin Bjørnsgård, f. 1959,
mob.nr. 933 85 072
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.
095/19, Mari Anne Mæle - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Mari Anne Mæle, f. 1957, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 28.09.19. 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: Freddy Rasch-Olsen, mob.nr. 414 93
936.
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.

