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God mat lokalt AS søknad om skjenke- og serveringsbevilling
Arealbeskrivelse
Tegning av skjenkested ute
Bilde av skjenkested ute
Bilde av ferdig skjenkested ute

Ikke trykte vedlegg:
Uttalelse fra politi
Uttalelse fra skatteetaten
Uttalelse fra helse og sosialtjenesten

Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Søknad om skjenke- og serveringsbevilling for alkoholgruppe 1 til God Mat lokalt AS
organisasjonsnummer 925205826, Røravegen 591, 7670 INDERØY for bevillingsperioden fram til
30.09.2024 innvilges. Det gis mulighet for servering og skjenking på avgrenset uteområde innenfor
kommunens generelle åpningsbestemmelser, med skjenking av alkoholgruppe 1 fra kl. 08.00 til 02.00
på hverdager og fra kl. 12.00 på søn-/hellig- og høytidsdager. All skjenking av alkoholholdig drikk må
opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i
alkohollovens § 1-7 og § 4-2, samt Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune 2020 – 2024
punkt 22 § 1 og 2. Musikk og underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller
ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår. Unntak kan
gjøres i forbindelse med spesielle arrangement.
3. Som styrer for skjenke- og serveringsbevilling godkjennes Lise Løseth f. 10.01.63, har bestått
etablerer og kunnskapsprøve. Som stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling godkjennes Stian
Viken f. 02.03.95 har bestått kunnskapsprøven.
4. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger, bilde og
arealbeskrivelse.

Bakgrunn

Alkoholloven § 1-4b sier at bevilling skal tildeles den for hvis regning virksomhetens drives.
Bevillingen skal altså gis til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og
ansvaret for salget eller skjenkingen av alkohol. Bevillingshaver og andre sentrale personer i
virksomheten for eksempel eier, daglig leder eller en som får vesentlig inntekter fra virksomheten,
må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med
alkohollovens formål jfr. alkohollovens § 1-7b.
I tillegg må disse personene ha en uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen.
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 5-1 pålegger at styrer og stedfortreder må ha
dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.
Søknader om nye salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig oversendt høringsinstansene til
uttalelse, jfr alkohollovens § 1-7 andre ledd. Det er i denne saken avgitt uttalelse fra Helse og
sosialtjenesten, Politiet og Skatteetaten.
Alkohollovens § 1 – 7a lyder slik:
"Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge til vekt
på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe,
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til
lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer
som nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling".

God Mat lokal AS drives på Røra og er en lokal matbutikk som selger lokalprodusert mat og
lokalprodusert øl samt driver enkelt servering.
God Mat lokalt AS fikk innvilget bevilling til salg av alkohol gruppe 1 inne i butikklokalet, samt
serveringsbevilling inne og ute den 13.10.2020.
God Mat Lokalt AS søker nå skjenke og serveringsbevilling på ett avgrenset inngjerdet uteområde
utenfor butikken.
Skjenkestedets navn: – God Mat Lokalt AS
Søknaden gjelder:
Type virksomhet:
Styrer for skjenke- og serveringsbevillingen:
Stedfortreder
Serveringsareal inne:
Serveringsareal ute:
Åpningstid:

Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1
Lokalbutikk med enkel servering av lokal
mat og øl.
Godkjennes Lise Løseth f. 10.01.63, har
bestått etablerer og kunnskapsprøve.
Som stedfortreder for skjenke- og
serveringsbevilling godkjennes Stian Viken
f. 02.03.95 har bestått kunnskapsprøven.
Ingen skjenking inne, men stedet har fra før
godkjent serveringsbevilling inne
30 sitteplasser
God Mat Lokalt AS gis mulighet til skjenking
på avgrenset uteområde av alkoholholdig
drikk gruppe 1 fra klokken 08.00 – 02:00 på
hverdager, 12.00 – 02:00 på søn-/hellig- og
høytidsdager. Dette for å slippe å søke

om utvidet skjenkebevilling ved spesielle
arrangement og lukket selskap.

God mat lokalt AS vil til vanlig ha åpnet;
Søndag til torsdag kl. 12:00 - 20:00
Fredag og lørdag kl.
12:00 - 22:00
Politiets uttalelse:
Skatteetaten:
Helse og sosialtjenesten:

I mail mottatt 20.07. 21 skriver politiet at
de ikke har noe å bemerke på vandel til
personene oppgitt i søknaden
I brev mottatt 06.07. 21 skriver
skatteetaten at de ikke har innsigelser til de
skattemessige forhold i søknaden.
Skriver i brev 06.07. 21 at de har ingen
merknader til søknaden

Vurdering

I henhold til alkoholloven stilles det krav om at søker har en uklanderlig vandel, oppfyller
alkohollovens krav til bevillingshavere og at søker finnes egnet til å inneha bevilling. Det er ingen
momenter vedrørende vandel eller økonomisk vandel knyttet til personer i foreliggende søknad som
tilsier at alminnelig serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 1 ikke
kan tildeles, jfr. uttalelser fra politiet, skatteetaten og helse sosialtjenesten.
Det vil være ett klart skille mellom butikkdrift inne og skjenkested ute. Det er en dør fra butikken til
uteområdet, døra er ikke bruk og vil alltid være låst slik at kundene ikke vil ha tilgang til butikken fra
skjenkeområdet ute.
Det er samme bevillingshaver på salg og skjenkebevillingen. Eier vil ha ett godt vakthold som ikke gjør
det mulig å nyte alkohol kjøpt i butikk på skjenkestedet ute. Skjenkelokalet ute er fysisk avstengt med
gjerder som ikke gjør det mulig å sette seg noe annet sted enn på skjenkelokalet.
Skjenkelokalet består av 30 sitteplasser ute på et inngjerdet området like utenfor butikken. Det vil stå
en serveringsvogn på uteområdet samt ett åpent telt med benker og bord som vist på bilder, se
vedlegg 4 og 5.
God mat lokalt AS vil til vanlig ha åpnet;
Søndag til torsdag kl. 12:00 - 20:00
Fredag og lørdag kl.
12:00 - 22:00
God mat lokalt gis mulighet til skjenking på avgrenset uteområde av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra
klokken 08.00 – 02:00 på hverdager, 12.00 – 02:00 på søn-/hellig- og høytidsdager. Dette for å slippe
å søke om utvidet skjenkebevilling ved spesielle arrangement og lukket selskap.
For øvrig skal skjenketider for alkoholholdig drikk følge skjenkestedets åpningstid,
dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, jf. § 1.
Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikker gruppe 1 og 2 lenger enn
til kl. 02.00.
Musikk og underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller
ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen
foregår. Unntak kan gjøres i forbindelse med spesielle arrangement.

Konklusjon
Ut fra en helhetsvurdering anbefaler kommunedirektøren at søknaden om skjenkebevilling for
alkoholgruppe 1 på avgrenset uteområdet til God Mat lokalt AS organisasjonsnummer 925205826,
Røravegen 591, 7670 INDERØY innvilges som omsøkt.

