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Serverings og skjenkebevilling Viva Italia Restaurant AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak
1. Viva Italia Restaurant AS gis serveringsbevilling.
2. Abdulla Nierway godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen.
3. Fadil Bapir Omar godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen.
4. Viva Italia Restaurant AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen
gjelder fram til 30.06.2020.
5. Skjenkebevillingen gjelder i lokalene på Sentrumsgården, samt uteterrassene på vest –
og nordsiden av bygget. Skjenketider er:
INNE: mandag til torsdag kl. 13.00 til kl. 23.00
fredag og lørdag
kl. 13.00 til kl. 01.30
søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
UTE: mandag søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
6. Abdulla Nierway godkjennes som ansvarlig for skjenkebevillingen.
7. Fadhil Bapir Omar godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen.
8. Det skal være 18-års aldersgrense for å oppholde seg i lokalet etter kl. 23.00
9. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

Vedlegg
1 Serverings- og/eller skjenkebevilling
Bakgrunn for saken:
Det vises til søknad datert 9. februar 2016.

Saksopplysninger:
Viva Italia Restaurant AS søker om serverings og skjenkebevilling i restaurantlokalene i
Sentrumsgården. Viva Italia Restaurant er et nytt foretak som er registrert i
Brønnøysundregisteret 26.01.16. Serveringsstedet er på 182m² og antall sitteplasser er 50.
Likedan søkes det om å ha uteservering.
Abdulla Nierway eier selskapet og står som bevillingshaver for søknaden.
Fadil Bapir Omar står som stedfortreder til søknaden.
I søknaden er åpningstiden satt til kl. 13.00-23.00 mandag til torsdag, kl. 13.00-02.00 fredag og
lørdag og kl. 13.00-23.00 på søndag.
Det søkes om skjenketid ute mandag til torsdag, samt søndag fra kl. 13.00 – 23.00 og kl. 13.00 –
24.00 fredag og lørdag.
I forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs –og skjenketider for alkoholholdig
drikk m.v i Frosta kommune som trådte i kraft 01.01.10 heter det at ”serveringssteder i Frosta
kommune kan holde åpent mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.”
Søknaden om skjenkebevilling gjelder øl, vin og brennevin.
Kommunestyret har jfr. Pkt. 3.B.4 og 3.B.5 i delegasjonsreglementet for Frosta kommune
delegert til formannskapet å tildele nye serverings –og skjenkebevillinger.
Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. plikter kommunen å innhente uttalelse fra
sosialtjenesten og fra politiet. Lov om serveringsvirksomhet setter krav om uttalelse fra politiet
og til opplysninger av skatterettslig art.
Det foreligger ingen restanser av skatterettslig art.
Lensmannen og NAV har ingen merknader til søknaden.
Alkoholloven krever at styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven
m.v,. Søknaden dokumenterer at styrer og stedfortreder fyller disse kravene.
Vurdering:
Det foreligger ikke opplysninger som formelt sett er til hinder for å gi søkeren skjenkebevilling.
Forhold som taler mot at åpningstiden bør begrenses er Frosta kommunes forskrift av 1. januar
2010 som lyder: Serveringsteder i Frosta kommune kan holde åpent mellom kl. 06.00 og kl.
03.00.
Det er ikke gitt begrensninger i åpningstid for andre serveringssteder i kommunen.
Forhold som taler for en begrensning i åpningstiden er at serveringsstedet ligger i nær
tilknytning til boliger.
Det kan vurderes om en bør ha annen åpningstid på uteserveringen enn inne i restauranten.
Av hensyn til beboerne rundt og i Sentrumsgården settes åpningstiden ved uteserveringen til
kl. 23.00.
Det er ønskelig å begrense barn/ungdommers oppholdstid ved restauranten på kveldstid.
Kommunen kan jfr. alkoholloven § 4.3 sette vilkår i forbindelse med skjenkebevillingen.
Vilkåret må være lovlig og ikke urimelig. Blant annet kan det stilles vilkår om at skjenkestedet
skal ha en bestemt aldersgrense.

Det foreslås derfor at bevillingen knyttes opp i mot et vilkår om at det skal være 18 års
aldersgrense for å oppholde seg inne i lokalet etter kl. 23.00 på kvelden. Slik har det vært i
forrige bevillingsperiode.
Konklusjon:
Søknadene innvilges.
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Rådmann

