Behandling i Formannskapet - 04.06.2021:
Saksordfører: Jonny Melting
Kommunedirektøren fremmet i møte forslag om at "tilvirkningsbevilling fra produksjon og salg" i
punkt 1 tas ut.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 04.06.2021
1. Søknad om utvidet kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning og salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2 for salg i egen virksomhet for Inderøy Mosteri AS, Sakshaugvegen 36, 7670 Inderøy
org. nr. 922606390 i bevillingsperioden fram til 30.09.2024 innvilges. Salget kan kun skje i naturlig
tilknytning til produksjonsstedet.
2. Det gis bevilling for tilvirkning og salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket ved beskrevet areal
jf. søknad, ved gården Oppstu på Sakshaug. Bevillingen utvides også til å gjelde tilvirkning og salg av
drikk i alkoholgruppe 2 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3–1b. Det kan ikke være tilsatt
brennevin eller blandet med alkoholholdige produkter utenfor kommentar til posisjon 22.06 i
Tolltariffen.
3. Bevilling gjelder for salg av produkter produsert ved salgsstedet og salget utgjør en del av stedets
helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av innsatsvarene er
egenproduserte.
4. Det gis tillatelse til å selge inntil 15 000 liter alkoholholdig drikke gruppe 2 pr år.
5. Bevillingen blir gitt til ett bryggeri med gårdsutsalg. Åpningstider vil være sesongbasert. Det gis
mulighet for salg innenfor kommunens generelle åpningsbestemmelser;
Mandag – fredag, og dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – 20.00.
Søndager og helligdager kl. 08.00 – 18.00
Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00
Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt
6. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Yngve Henriksen f. 30.01.84, med stedfortreder Maren
Brekkvassmo Myrvold f. 27.04.89 med forutsetning om beståtte kunnskapsprøver i salg etter
alkoholloven.

7. Salgs og produksjonsarealet godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og
arealbeskrivelse

