
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 20.03.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallmeldinger på e-post vil du få en kvittering på 
mottatt, dersom du ikke får en slik kvittering må du ta kontakt pr. tlf. 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/14 Referatsaker

Referatsaker følger ikke med i papirversjonen av innkallingen.

RS 1/14 Digital kommunikasjon hovedregel - viktig informasjon om 
endringer i forvaltningsloven og eForvaltning

2014/658

RS 2/14 Regelverk for digital kommunikasjon 2014/658

RS 3/14 Endring i forvaltningslova og eForvaltningsforskriften  
innebær at kommunikasjon på nett skal være hovedregelen 
for stat og kommune.

2012/263

RS 4/14 Fastsetting av lønn - HTA 3.4.1 2014/526

RS 5/14 Klage på manglende ulovlighetsoppfølging av byggesak i 
Nordreisa kommune - kopi av brev

2009/734

RS 6/14 Konsesjon til Maurneset vindparkverk med tilhørende 
nettilknytning i Nordreisa kommune, Troms - Orientering 
om vedtak

2012/661

RS 7/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune

2013/728

RS 8/14 Oppnevning av arkivleder Nordreisa kommune 2013/272

RS 9/14 Oppnevning av nye styrer for helseforetakene - endringer 
av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer

2013/3349

RS 10/14 Svar på oppnevning av nye styrer for helseforetakene -
endringer av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer

2013/3349

RS 11/14 Orientering om endring i lov 15 juni 2001 nr. 70 om 
fastetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser

2012/263

RS 12/14 Referat fra ROBEK-møtet 20. november 2013 2012/232

RS 13/14 Referater til kommunestyret 20.3.14 2012/263

RS 14/14 Rundskriv - Statsbudsjett 2014 - Det økonomiske opplegget 
for kommuner og fylkeskommuner etter stortingets vedtak

2013/1635

RS 15/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 2012/1738

RS 16/14 Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2014 2012/550

RS 17/14 Selvkostregnskap 2013 - Avfallsservice AS 2012/2441

RS 18/14 Utskrift fra styremøte 13.1.14 i Nord-Troms regionråd 2012/263

RS 19/14 Særutskrift fra styremøte 28.1.14 i Nord-Troms regionråd 2012/263

RS 20/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 28.1.14 2012/263

RS 21/14 Åpent brev fra NNF til alle politikere vedrørende Arctic 
race of Norway

2012/263

RS 22/14 Årsmelding 2013 Nord-Troms jordskifterett 2012/263

RS 23/14 Årsrapportering 2013 Halti nasjonalparksenter AS 2012/263
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PS 2/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa 
kommune 2014-2026  - sluttbehandling

2010/1848

PS 3/14 Kirkebakken barnehage- og menighetshus 2. 
gangsbehandling

2013/1544

PS 4/14 Sluttbehandling - Storsletta hyttefelt 1942/81/1 2009/8781

PS 5/14 Høringsuttalelse Fylkesplan 2014-2025 -
Planutkast med handlingsprogram

2014/762

PS 6/14 Krav om revisjon av konsesjonsvilkår etter 
vassdragsreguleringsloven § 10 nr 3, for Stuora 
Mollesjavri i Nordreisa kommune

2013/1588

PS 7/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger 2014/538

PS 8/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 9/14 Rammeavtale om krisesentertilbud - Tromsø 
kommune

2010/5534

PS 10/14 Disponering av VA-fond 2014/958

PS 11/14 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa idrettsråd og 
Nordreisa kommune

2012/2024

PS 12/14 Åpningskomite for Halti 2014/810

PS 13/14 Søknad om fritak fra politiske verv ut 
valgperioden 2011-2015

2012/4021

Ettersendes så snart saken er ferdig saksbehandlet
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Side 3



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/644-5

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 17.02.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/14 Nordreisa kommunestyre 20.03.2014

Søknad om skjenkebevilling - På Taket kafe AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven.
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol.

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling - På taket Kafè As
2 Tegninger over skjenkested inne og ute

Rådmannens innstilling

 På Taket Kafè AS v/Stine Iversen gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 
(øl, vin og brennevin) fra På Taket Kafè AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen, i lokalene 
som beskrevet i søknad med vedlegg.  

 Brennevinsbevillingen (gruppe 3) er knyttet opp mot at På Taket Kafè AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 På Taket Kafè AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) utendørs, på område 
beskrevet i søknad med vedlegg.  

 Stine Iversen godkjennes som styrer.
 Før skjenking tar til må det søkes om godkjenning av stedfortreder, som må ha avlagt og 

bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.
I tillegg må det foreligge ferdigattest/brukstillatelse og melding fra Mattilsynet.
Skjenkebevillingen vil gjelde fra det tidspunkt nevnte forhold er brakt i orden og til og 
med 31. desember 2015.

 Det gis bevilling for skjenking av øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og 
brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.  

 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan 
derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist 
er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

På Taket Kafè AS,  Ringveien 2, 9152 Sørkjosen, søker om skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 
3 (øl, vin og brennevin).  Daglig leder/skjenkestyrer er Stine Iversen.  Dette er en ny etablering 
og søker har ikke slik bevilling i dag.

Det søkes om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

Skjenkestedets åpningstid:
Alle ukedager/søndag/helligdag fra kl 09.30 – 02.00.

Det søkes om følgende skjenketid innendørs:
Gruppe 1 og 2 (øl og vin) alle ukedager/søndag/helligdag fra kl 11.00 – 02.00.
Gruppe 3 (brennevin)  alle ukedager/søndag/helligdag fra kl 13.00 – 02.00.

Ønsket skjenketid utendørs:
Gruppe 1 og 2 (øl og vin) alle ukedager/søndag/helligdag fra kl 11.00 – 02.00.
Det søkes ikke om bevilling for skjenking av gruppe 3 (brennevin) utendørs.

Skjenkeareal innendørs:
Kafè hovedrom – 195 m²  med 80 gjesteplasser
Kafè møterom – 66 m² med 30 gjesteplasser
Kafè relaxrom – 22 m² med 10 gjesteplasser

Skjenkeområde utendørs:
Skjenking utendørs skal foregå på balkong i 2. etg. Adkomst til utendørs skjenking vil være 
gjennom hovedbyggets 2 etg.  Skjenkeareal er på 40 m².

Skjenkestedets driftskonsept: 
Skjenkestedet betegnes som kafeteria der det skal serveres tradisjonsrik husmannskost.
Kafeen vil ha samme konsept i hele åpningstiden og vil rette seg mot de fleste målgrupper, alt 
fra barnefamilier til pensjonister.
Det opplyses i søknaden at vaktholdet vil bestå av personalet som jobber i serveringen og det 
anses ikke som noe behov for å ha utvidet vakthold.

På Taket Kafè AS har den 12. mars 2014 sendt inn nødvendige tilleggsopplysninger.

Melding til Mattilsynet:
Mattilsynet har ingen innsigelser i forhold til hvordan tegningene er for kjøkkenet. Det er 
benyttet profesjonelle tegnere for prosjektering av lokaler og kjøkken.  Mattilsynet ønsker en 
gjennomgang av lokalene når bygget står ferdig.

Ferdigattest/brukstillatelse:
Bygget er pr dato under oppføring og forventes å være ferdig i løpet av juni 2014. 

Stedfortreder:
Pr dato er det kun daglig leder/skjenkestyrer Stine Iversen som er ansatt ved På Taket Kafè AS.
Arbeidet med å søke etter medarbeidere til kafeen vil starte om 2 – 3 uker og de vil være ansatt i 
bedriften før oppstart.  En av disse vil da være stedfortreder og vedkommende vil da avlegge 
kunnskapsprøven for alkoholloven.
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Daglig leder ber om forståelse for at dette er et bygg som er under oppføring. Søknaden er sendt 
inn i god tid for å gjøre oppstarten sommeren 2014 så ryddig og enkel som mulig.

Stine Iversen søkes godkjent som styrer. Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven for 
alkoholloven og etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Politi, rustjenesten og næringsavdelingen er bedt om å komme med uttalelse til søknaden.

Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 31. desember neste valgår.
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet om at bevilling gis for hele perioden, som 
vil si fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. desember 2015.  

I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.
Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gir retningslinjer for 
hvordan det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 
02.00 og brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin (gruppe 3) utendørs.
Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at det gis et fullverdig mat/menytilbud.

Politiet sier i sin uttalelse at ut fra generelle hensyn til den alminnelige nattero så bør ikke 
skjenking utendørs foregå lenger enn til kl 23.00.
Rådmannen vil i sin innstilling følge kommunal forskrift for skjenketid.
Andre serveringssteder i Nordreisa med bevilling for skjenking utendørs kan skjenke til kl 
02.00.  Kommunestyret må ta stilling til om anmodningen fra politiet skal følges.

Uttalelsene gjengis i sin helhet.

Politiet sier i sin uttalelse:
”Viser til Deres brev av 17.2.2014 hvor det bes om uttalelse i forhold til ovenfornevnte
søknad.
Det søkes om skjenking både innendørs og utendørs og i den forbindelse antas det også å
gjelde gruppe 3 på begge steder. Her vil en bare henvise til kommunens egne forskrifter om
salgs- og skjenkebevilling § 2 pkt c—hvor utendørs skjenking av brennevin ikke tillates.

Når det gjelder øvrig skjenking utendørs på balkong så bør denne ikke innvilges lenger enn
til kl. 23.00 ut fra generelle hensyn til den alminnelige nattero.
Utover dette ingen bemerkninger —heller ikke til skjenkestyrer/stedfortreder.”

Uttalelse fra næringsavdelingen:
”Nordreisa kommune er positiv til etableringen og ser at tilbudet vil komme særlig til gode for
befolkningen i Sørkjosen. Dette er et etterlengtet tilbud i Sørkjosen og vil være et tilbud som 
kan skape samhold og være et møtepunkt for lokalbefolkningen. Opprettelsen av spisestedet 
skjer uten offentlig støtte.

For spisesteder er det vanskelig å drive uten alkoholservering. I andre kommuner så har man
retningslinjer for Alkoholfrie soner som etableres i alle store byrom og parker, kjøpesentre og i
publikumsarealer som er åpne for allmennheten på idrettsarenaer. Så lenge det serveres et
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fullverdig mattilbud, bør man kunne servere alkoholholdige drikker.

Siden dette er et spisested der man tilbyr fullverdige mattilbud anbefales det at det gis
skjenkebevilling jfr. Kommunens egne retningslinjer.
Utover dette ingen bemerkninger.”

Uttalelse fra rustjenesten:
”I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015, har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus - og følgeproblematikk.

Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3. person. Når det gjelder tap
av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i
høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre
rusmidler (Kilde Sirus-rapport nr 3/2011).

Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også
barn blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla. alkohol. Rustjenestens oppfordring er at
salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmidelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
av 2011.”

Side 698






8. Sehtrale perstiribillchylhii:atil:aliaffirki:O¥4ffl.t:&71:(WR,-f-.,-.--.---,-.7

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn,

LVEIr-s-E--N1bi--_N•Urri
Org.nr.

e lSoi LiS'SqL)
Personens navn

tINPAZ_ 1\f-E----N1
Posisjon/stilling.Fødselsnr.(11 siffer)

Dk--.-iLt--)1.1.---OENI, _

Foretakets navn

-~EL .11
Org.nr.

q Li.77-Y g56--
Personens navn•Posisjon/stilling' ,,

E1 rf.1-.\(--E-E\- \i -b_TIKKt-t --
Foretakets navnOrg.nr.

Personens navn Posisjon/stillingFødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navnOrg.nr.

Personens navn Posisjon/stillingFødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navnOrg.nr.

Personens navn Posisjon/stillingFødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark




:
•F.911191itet.151T1.~åWJAki$11.4iF'.:-.';',;*-';,kW4,.?_'...,?:"~.:,..,.4":--,

 ',: .••• 

I Antall liter

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 IbC0 L
I Antall liter

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 35-e:L
I Antall liter

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 30 L
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for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

fra bygningsmyndighetene.

aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeids-

samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (NAV).

(skjøte, leiekontrakt etc.).

likviditetsbudsjett

internkontroll

Adkomstdokumenter
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Skatteattest

Målsatt tegning

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Brukstillatelse

Utskrift av
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><1. Kopi av
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Drifts- og
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..ft;Misk-‹*--7::~1t,
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato I Bevillingssøkersnderskrift, ev. firmastempel




Ufullstendigesøknadervilblireturnert




Kommunenavn og adresse Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

ke R3).sQ‘<() K1f11‘)14
P b

1-F1T 


Søknadomskjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Virksomhetten er overdratt:

,2. Beviltirigssøker.

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?





Nei[Ja

I tilfelle ja, hvilke?

Bevillingssøker er en privatperson

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr. I Poststed Skattekommune

Telefon E-post

Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening
Firmanavn. 1-_

	

.I :)4- ---rKL-1— '1'1;-,-"E_1--s
Organisasjonsnummer

q I:S'&-=C"-'13
Kontoradresse

?...vt\i(_‘\/-iEi.1 ZPC,,S7-6C.i 55-,
Postnr. ,--‘ , 	 I Poststed

(LS-e1•1
Skattekommune,

NoROKE-Iici1;(\,(Y1nIONIE
Telefon-

q b 5 I t‘A i9
E-post

5"bcte iN1c,-,vluttmeL.L.I. CC.,01
Daglig leder/kontaktperson

.,3-k-1 NI C.kietl:Yilb

.3.:Eierfothi:tidetvd skjenkesiedet
A. Reelt, underliggende eierforhold

.._..,




Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn

STNI\E IVE (ZSEN/-

t9
Postnr.

)1.53-

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed ,,(

,(C)1Q_JJC_Sel,

1Eierandel _
Adresse

It-2‘.1 (..)\1E-1-E.)1




Telefon-

LI.L(51L3icri
E-post_

C5-1.;niV(R,(-‘(.,-1-1-Y-1(-A_LI
Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Nr. 702431 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2011
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3.Eierførholdet (fOrts.-:,-,_,r _.,-,,r.... • -
B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.




Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. IPoststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr.I Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Benytt ev.eget ark

,
..4...Stxrer-.__.:.L.::..-,'••••-- _,....:.....-,---...2.-_ix,..,....__,--:•_:..-.2„.
Styrer må være en fysisk person

Navn

-1-1+\1EtVE5EIN1,

Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

"Rliel\if.E-1 E_‘,iciE,

Postnr.I Poststed

(eek=jC,5-et''.

Skattekommune

KI0RuR_E't514Kômir)1.) [ .1
Telefon.

LK; le,.19
E-post

-ke‘r‘ \ir k_--) V1 C urne,..L. i _ (_,eV1  _





5. StedfbrtrødirfO(Iirer::




Stedfortreder må være en fysisk person
NavnFødselsnummer

6 ri A

(11 siffer)

Bostedsadresse

tZt,b-e--1'. (el
Postnr.I Poststed ‹,.

(
q i'S-'5(-1 )9 •I/C,1 CS/t3- 1

Skattekommune

N(‘)tZP.E1St- Ken1M 0,\(,`E
Telefon

q 46 7)(43-5-c
E-post

e:kir,..r . i \ier.S.r2r)' ClercuIS n et
__....,,




. 6. Skjenkestedei_ 2-,-•




Navn/

) Å - ml,ce--r




StedsadresseI Gnr.iiI Bnr.

RiN.4\l'ETE-1\i2 -1-1 «.--- 3'7---
Telefon

Lit,ki&-.).3ic




Postnr.I Poststed
(

JaAel-,<JCSÆNI




Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept




Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

(..:7-1rkSe rri h..k.±=-k.ckFe__-t-r—.7c--,;,._ify1,-QL-bi-c-,,,c,£(5,i(ns(- 1,1t/v,..kr)
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.:6: SkjenkeStedet (forsts.)_
Det søkes om slik bevilling (sett kryss)




Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer ol

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin




Alminnelig
bevilling





Bevilling for
lukket selskap








Skjenkeareal




Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)




Benevnelse m2 Ant. gjesteplasser
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Utendørs (beskrivelse av området)




Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc..
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i InneI Ute

I 1.Å.'-‘3Areal i m22.53>+)Totalt 3 r-n Z Benytt ev.eget arkiplanskisse




Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag




Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.




Skjenkestedets åpningstid q.2e eLec., :ci(,, 0-tec Oci 36 02 e.,()




Ønsket
skjenke-
tid for:

	 Alkoholholdigdrikkgruppe1
X1(over2,5vol.prosentog

høyst 4,7 vol.prosent)

	

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.) Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)




 Alkoholholdigdrikkgruppe2
(over4,7vol.prosentog
under22vol.prosent)

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.) I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)

	

\ ce;e-z. ec
Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
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Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
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 Alkoholholdig drikk gruppe 3
*)<1(mellom22vol.prosentog
, -60 vol.prosent)

	

Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Inne (fra kl.)I Inne (til kl.)
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Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
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Ute (fra kl.)I Ute (til kl.)
-.....,

Ute (fra kl.) IUte (til kl.)
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Eiers navnFøciselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

\\IE-Ks-e-61--Kl.be4Y1ciS9 LIS01C-




Bostedsadresse

‘VE Et\1 Cl

Postnr.I Poststed

q-g•(5(L) r<K,,C.2)'n\I




Telefon Bpost,

\  /1"eer\Q-) AC:c..1-1-r-C.IrrLS. n-Q-r•





Eiers navn Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer)




Bostedsadresse Postnr.I Poststed




Telefon E-post
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