Arkivsak. Nr.:
2020/3162-39
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

Inderøy Catering AS - serverings- og skjenkebevilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Inderøy Catering AS, organisasjonsnummer 918 708 165, gis med hjemmel i serveringslovens
§ 3 serveringsbevilling for servering i lokale ved Kjerknesvågen.
2. Som styrer for serveringsbevilling godkjennes Dag Erlend Følstad, f. 08.03.73 forutsatt at det
innleveres godkjent etablererprøve, med stedfortreder Rita Helen Følstad, f 28.07.77. Som
styrer for skjenkebevilling godkjennes Dag Erlend Følstad f. 08.03.73, med stedfortreder Rita
Helen Følstad, f. 28.07.77 forutsatt at det avlegges godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven.
3. Serverings- og skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av innsendt søknad, men det
må framlegges oppdaterte tegninger på arealet som skal brukes.
4. Serverings- og skjenkebevilling gis for tidsrommet 20.06.21 – 20.08.21 forutsatt at det gis
midlertidig bruksendring, og at det ikke foreligger merknader fra politi, helse og
skattemyndighetene. Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkohollovens § 1 – 7 og § 4 –
2. Det forutsettes at Inderøy Catering AS driver bevillingen i tråd med de krav som er satt i
alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune.
5. Skjenkebevillingen gjelder for drikke i gruppe 1 og gruppe 2 og skjenking skal skje innenfor de
angitte åpningstider i søknaden og i tråd med alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy
kommune.
Vedlegg
1
Inderøy Catering AS søknad 12052021

Bakgrunn
Inderøy Catering, organisasjonsnummer 918708165, har den 12.05.21 søkt om serverings- og
skjenkebevilling for følgende sted: Kjerknesvågen i lokaler tilhørende Kjerknesvågen Kai- og
Båtforening. Det søkes om servering og skjenking for følgende areal: innendørs (25 sitteplasser) og
utendørs (60 sitteplasser). Bruk av areal: Pop-up på Kjerknesvågen, servering av mat inne og ute,
servering av alkohol inne og ute i avmerket område.

Inderøy kommune v/næringssjef og ordfører har hatt flere møter med ulike aktører for å få opp et
bredere tilbud innenfor matservering (pop-up restauranter) til turist- og sommersesongen 2021.

Vurdering
Søknaden må vurderes i forhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer 2020 – 2024 vedtatt av
kommunestyret 24.08.20 sak 44/2020. I retningslinjene punkt 4 Generelle bestemmelser står det
følgende (utdrag fra deler av de generelle bestemmelser):
- Formannskapet er bevillingsmyndighet eller alkoholloven.
- Innvilgelse av salgs- og skjenkebevilling skal ligge innenfor alkohollovens og forskriftens
bestemmelser, kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
- Ved vurdering av om bevilling skal gis skal det legges vekt på helse- og sosialpolitiske forhold,
herunder alkohollovens mål om å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære.
- I saksbehandlingen skal det gjøres vurdering av stedets karakter, så som driftskonsept og
profil, standard og målgruppe. Videre skal det legges vekt på beliggenhet, trafikk- og
ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det skal tas særlig hensyn til
boligstrøk. Det kan også legges vekt på næringspolitiske forhold.
- Før vedtaket treffes skal det innhentes uttalelse fra
Søknaden er oversendt myndigheter som skal avgi uttalelse. Søknaden kan oppsummeres slik:
Serverings- og skjenkestedets navn:
Søknaden gjelder:

Bevillingshaver:
Type virksomhet:
Styrer for serveringsbevillingen:
Stedfortreder for serveringsbevillingen:
Styrer for skjenkebevillingen:
Stedfortreder for skjenkebevillingen:
Serverings- og skjenkeareal inne:
Serverings- og skjenkeareal ute:
Åpningstid i søknad:

Politiets uttalelse:
Skatte- og avgiftsmyndighetene:
Helse- og omsorgssektoren:
Mattilsynet

Kjerknesvågen – lokaler Kjerknesvågen Kai- og
Båtforening
Ny serverings- og skjenkebevilling alkoholholdig
drikk gruppe 1 (over 2,5 – høyest 4,7
volumprosent alkohol), og drikke gruppe 2 (
over 4,7 % og mindre enn 22 volumprosent
alkohol) tidsbegrenset periode, servering inne
og ute
Inderøy Catering AS, 918708165
Servering av ferdigproduserte matvarer
Dag Erlend Følstad f. 08.03.73, har ikke avlagt
etablererprøven pr. 12.05.21.
Rita Helen Følstad, f 28.07.77
Dag Erlend Følstad f. 08.03.73, har ikke avlagt
kunnskapsprøven i alkoholloven pr. 12.05.21
Rita Helen Følstad, f 28.07.77, har ikke avlagt
kunnskapsprøven i alkoholloven pr. 12.05.21
40 kvm, 25 sitteplasser
250 kvm, 60 sitteplasser
Åpent torsdag, fredag, lørdag kl.15.00 – 24.00,
søndag kl.13.00 – 18.00, skjenking av
alkoholholdig drikke i gruppe 1 og gruppe 2 inne
og ute.
Foreligger ikke pr. 19.05.
Foreligger ikke pr. 19.05
Ingen merknader
Ikke meldt til Mattilsynet

Serveringsbevilling. Serveringslovens § 3, 1. ledd sier at «Den som vil gjøre seg næring av å drive
serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen». 2. ledd sier at «Bevilling skal gis
dersom kravene i §§ 4 til 6, er oppfylt, og at det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn

gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet
drives. Den gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen».
I følge § 4 skal serveringstedet ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige drift. Det er et
krav om at daglig leder må ha gjennomført etablererprøven, jf. § 5.
Følstad orientert om meldeplikten til Mattilsynet.
Skjenkebevilling. Inderøy Catering AS, søker om skjenkebevilling for alkoholholdige drikk i gruppe 1
(øl) og gruppe 2 (vin). Ønsket skjenketid innendørs og utendørs framgår av søknad om saksframlegg.
Det forutsettes at utearealet må utformes i tråd med de føringer gitt i punkt 13 i våre alkoholpolitiske
retningslinjer og holdes innenfor angitt areal.
I følge Alkohollovens § 1-4b, gis bevilling til den for hvis regning virksomheten drives. «For hver
bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.»
Når det vil virke urimelig av hensyn skjenkestedets størrelse, kan det gjøres unntak fra kravet om
stedfortreder jf. § 1-7c, 1. ledd.
Dag Erlend Følstad må dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
den, jf. Alkoholforskriftens § 5-1. Det må i tillegg stedfortreder: Rita Helen Følstad.
Tidsrom for søknad. Det er søkt om en midlertidig serverings- og skjenkebevilling. Aktuelt tidsrom er
20.06.21 – 20.08.21
Beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Lokalene og
området ved Kjerknesvågen er et område som blir benyttet til ulike arrangement. Saksbehandler har
informert søker om at det må innhentes tillatelse til bygningsmyndighetene. Enhetsleder for plan,
landbruk og miljø har gitt saksbehandler følgende tilbakemelding før søknad fra Inderøy Catering AS
er mottatt: Skjenkebevilgningen forutsetter at det søkes og gis midlertidig bruksendring av lokalene
etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Samlet vurdering av søknaden. Det har fra Inderøy kommunes vært jobbet med å skape et bredere
tilbud innenfor matservering til turist- og sommersesongen 2021. Dette momentet vektlegges når
kommunedirektøren innstiller på å gi bevilling til flere godkjente aktører for å drive med serveringog skjenkebevilling til turist- og sommersesongen 2021.

Konklusjon
Ut fra en helhetsvurdering anbefaler kommunedirektøren at søknaden om servering- og
skjenkebevilling fra Inderøy Catering AS organisasjonsnummer 918 708 162 innvilges. Det forutsettes
at det ikke foreligger merknader i uttalelse fra helse- og omsorgssektoren, politiet og skatte og
avgiftsmyndighetene, samt at det gis midlertidig bruksendring etter plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det må i tillegg foreligge dokumentasjon på bestått etablererprøven og bestått
kunnskapsprøven i alkoholloven.

