Saksprotokoll saksnr. 69/2018 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 30.10.2018
Behandling
Kristin Rajala (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2.juni 1989 nr. 27, § 1-7 Gis
Winther Tuorism v/Magnar Winther (org.nr. 917 05 0872) alminnelig skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
Magnar Winther er ansvarlig for at skjenkebevillingen foregår i overenstemmelse med
alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i denne.
Skjenkebevillingen gjelder fra 10.10.2018-30.09.2020 da bevillingsperioden utgår (jfr.
Alkohollovens § 1-6).
Skjenkested: Masjokdalen 96, 9845 Tana
Skjenketid inne mandag-søndag: 09:00-01:00
Skjenketid ute mandag-søndag: 09:00-01:00
Det forutsettes at politivedtektene blir overholdt, og at virksomheten sikrer at retningsgivende
støyverdier overholdes i forhold til omkringliggende bebyggelse, samt at det tas hensyn med
tanke på trafikkmessige forhold.
Ved skjenking inne og ute må skjenkeareal være klart markert, og at det ute skal være klart
avgrenset ved fysisk sperring slik at alkohollovens bestemmelser kan håndheves, jfr. tegning
over Winther Tuorisms lokaler/uteareal.
Det stilles følgende vilkår for bevillingen:
1. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser
gitt i medhold av den (jfr. alkoholforskriftens kap. 5 § 5-1)
2. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomgått og bestått etablererprøven (jfr.
serververingslovens kap. 2 § 5).
3. Bevillingshaver må hvert år levere omsetningsoppgave for foregående år (jfr.
alkoholforskriftens kap. 6 § 6-1).

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2.juni 1989 nr. 27, § 1-7 Gis
Winther Tuorism v/Magnar Winther (org.nr. 917 05 0872) alminnelig skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.

Magnar Winther er ansvarlig for at skjenkebevillingen foregår i overenstemmelse med
alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i denne.
Skjenkebevillingen gjelder fra 10.10.2018-30.09.2020 da bevillingsperioden utgår (jfr.
Alkohollovens § 1-6).
Skjenkested: Masjokdalen 96, 9845 Tana
Skjenketid inne mandag-søndag: 09:00-01:00
Skjenketid ute mandag-søndag: 09:00-01:00
Det forutsettes at politivedtektene blir overholdt, og at virksomheten sikrer at retningsgivende
støyverdier overholdes i forhold til omkringliggende bebyggelse, samt at det tas hensyn med
tanke på trafikkmessige forhold.
Ved skjenking inne og ute må skjenkeareal være klart markert, og at det ute skal være klart
avgrenset ved fysisk sperring slik at alkohollovens bestemmelser kan håndheves, jfr. tegning
over Winther Tuorisms lokaler/uteareal.
Det stilles følgende vilkår for bevillingen:
1. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser
gitt i medhold av den (jfr. alkoholforskriftens kap. 5 § 5-1)
2. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomgått og bestått etablererprøven (jfr.
serververingslovens kap. 2 § 5).
3. Bevillingshaver må hvert år levere omsetningsoppgave for foregående år (jfr.
alkoholforskriftens kap. 6 § 6-1).

