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Riga Balsam AS - Inderøy Landhandleri - søknad om serveringsbevilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1.

Søknad om serveringsbevilling til Riga Balsam AS - Inderøy Landhandleri
organisasjonsnummer 996 690 830, Jostubakken 3, Nergata 8, 7670 INDERØY innvilges.
Konseptet er en kafe. Det gis mulighet for servering innenfor kommunens generelle
åpningsbestemmelser.

2.

Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes Gøril Hastad-Nelson f. 13.08.69, som har
bestått etablererprøven. Det er gjort unntak av stedfortreder grunnet virksomhetens
størrelse og begrensete åpningstid.

3.

Søknad om uteservering på inngjerdet platting utenfor kafeen til Riga Balsam AS - Inderøy
Landhandleri Jostubakken 3, Nergata 8, 7670 INDERØY innvilges under forutsetning om at
bevillingshaver disponerer omsøkt uteområdet.

4.

Serveringsarealet godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og
arealbeskrivelse.

Vedlegg
1
Riga Balsam AS Inderøy Landhandleri søknad med vedlegg

Bakgrunn
I henhold til serveringslovens § 6 som sier at:
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på
virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen,
skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og
diskrimineringsloven. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha brutt
annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Søknader om nye serveringsbevillinger blir rutinemessig oversendt høringsinstansene til uttalelse, jf
serveringsloven § 6. Det er i denne saken innhentet uttalelse fra politiet og skatteetaten.
Inderøy landhandleri er en livsstilsbutikk med små interiør, klær og sko. Søker ønsker å utvide
virksomheten med en liten kaffekrok med 12 sitteplasser inne og 20 sitteplasser ute. Serveringen vil
bestå av softis, is, varme og kalde drikker, kake bakt på huset samt litt påsmurt og enkel lunsjrett.
Det vil være en liten og enkel meny som vil variere med sesong og ukedager. Uteområdet består av
en platting utenfor kaffen som er inngjerdet med tau. Butikken består av to lokaler i to forskjellige
gater som er slått sammen, Inderøy landhandleri har derfor to ulike adresser.
Serveringstedets navn: Inderøy landhandleri – Riga Balsam AS
Søknaden gjelder:
Serveringsbevilling
Type virksomhet:
Livsstilbutikk med kafe
Styrer for serveringsbevillingen:

Godkjennes Gøril Hastad-Nelson f. 13.08.69 har
bestått etablererprøven, med forutsetnings om at
politiet ikke har innsigelser

Stedfortreder

Unntatt på grunn av virksomhetens størrelse og
åpningstid

Serveringsareal inne:

20 kvm, 12 sitteplasser

Serveringsareal ute:

25 kvm, 20 sitteplasser

Åpningstid:

Man- fre kl. 11 - 17, lørdag kl. 11 – 15 og søndag kl.
13 -17. Det gis mulighet til å bruke kommunens
generelle åpningstider.

Politiets uttalelse:

Ikke mottatt enda - forutsetter at politiet ikke har
noe å bemerke på vandel til personene oppgitt i
søknaden

Skatteetaten:

I brev mottatt 16.06.21 skriver skatteetaten
at de ikke har innsigelser til de skattemessige
forhold i søknaden.

Vurdering
I henhold til serveringsloven stilles det krav om at søker har en uklanderlig vandel, og at søker finnes
egnet til å inneha bevilling. Kommunen har i skrivende stund ikke mottatt uttalelser fra politiet.

Det gjøres unntak av stedfortreder grunnet virksomhetens begrensende størrelse og åpningstider.
Serveringslokalet består av 12 sitteplasser inne og 20 sitteplasser ute.
Inderøy landhandleri vil til vanlig ha åpnet;
mandag til fredag kl. 11:00 - 17:00
lørdag
kl. 11:00 - 15:00
søndag
kl. 13:00 - 17:00
Inderøy landhandleri gis mulighet til å bruke kommunens generelle åpningstider.
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk for
Inderøy kommune. § 1 Åpningstider, jf serveringsloven § 15
Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpen 24 timer i døgnet.
Det kan vedtas innskrenket åpningstid for servering- og skjenkesteder i
sentrumsområder og i boligområder, dersom særlige grunner tilsier det uavhengig
av serverings- og skjenkestedets lokalisering, må det holdes lukket mellom kl.
02.30 – kl. 08.00 Uteserveringssteder skal holde lukket fra kl. 02.30 – kl. 08.00.
Uteserveringssteder i bolig-miljø skal holdes lukket mellom kl. 23.00 – kl. 08.00.
Det kan vedtas innskrenket åpningstid for uteservering dersom særlige grunner
tilsier det, uavhengig av uteserveringens lokalisering.
Det er i tillegg søkt om skjenkebevilling. Her må saken utredes nærmere og det vil
kommunedirektøren komme tilbake til ved neste ordinære møte i formannskapet.

Konklusjon
Ut fra en helhetsvurdering, med forutsetning om at politiet ikke har innsigelser, anbefaler
kommunedirektøren at søknaden om serveringsbevilling for kafevirksomhet ved Inderøy
Landhandleri -Jostubakken 3, Nergata 8, 7670 INDERØY innvilges som omsøkt.

