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1 Tegning av uteareal

Rådmannens forslag til vedtak
 Vårres Kafe får utvidet sin skjenkebevilling til å gjelde innen følgende tidsrammer:
INNE: Mandag til lørdag kl. 08.00 – 01.00.
UTE: Mandag til lørdag kl. 08.00 – 23.00.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13.00.
 Bevillingen gjelder fram til 30.06.16.
 Skjenkested er Vårres Kafe sine lokaler i Frostasenteret, samt terrasse i umiddelbar
tilknytning til Vårres Kafe.

 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Magne Christiansen, med forbehold om bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven innen 30.09.2013.
 Som stedfortredere for skjenkebevillingen godkjennes Laila Faanes og Eva Stinussen.
 Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes Magne Christiansen, med forbehold om
bestått etablererprøve innen 30.09.2013.
 Som stedfortreder for serveringsbevillingen godkjennes Eva Stinussen, med forbehold om
bestått etablererprøve innen 30.09.2013.
 Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sin forskrift for salgs og skjenketider for
alkoholholdig drikk
 Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Bakgrunn for saken:
Søknad fra Coop Frosta datert 17.06.2013.
Saksopplysninger:
Coop Frosta SA søker om utvidelse av tidspunkt for skjenkebevilling på Vårres kafe.
I dag er skjenketiden 1800-0100.
Det søkes om å endre tidspunktet for skjenking til å gjelde hele åpningstiden til kafeen og fram til kl.
01.00. Åpningstiden til Vårres kafe er mandag – fredag 08.00 – 18.00 og lørdag 08.00-17.00.
Søker opplyser at det vil bli lengre åpningstid ved enkelte arrangement som rekeaften, fotballkvelder
osv.
I tillegg søkes det om å få endret skjenkeområdet til også å gjelde uteterrassen som er i forbindelse
med kafeen. Denne er nå endret slik at det kun er tilgang fra denne gjennom kafeteriaen og ikke
allment tilgjengelig utenfra. Terrassen har 30 sitteplasser.
Det søkes samtidig om endring av styrer og stedfortreder på serverings og skjenkebevillingen.
Som styrer for begge bevillingene er Magne Christiansen satt. Som stedfortredere til
skjenkebevillingen er Laila Faanes og Eva Stinussen satt. Som stedfortreder til serveringsbevillingen
er Eva Stinussen satt.
I søknaden er åpningstiden satt til kl. 08.00-18.00 mandag til fredag, kl. 08.00-17.00 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.”
Forskriften sier også «Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før kl. 08.00
hverdager og kl. 12.00 søn-, hellig- og høytidsdager. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan
skje fra kl. 13.00. «
Kommunestyret har i delegasjonsreglementet for Frosta kommune delegert til formannskapet å
tildele serverings og skjenkebevillinger.
Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. plikter kommunen å innhente uttalelse fra
sosialtjenesten og fra politiet.
Lensmannen har ingen merknader til søknaden.

Nav uttaler følgende:
«Vi er kjent med at økt tilgang medfører økt forbruk når det gjelder alkohol. En skjenkebevilling fra
0800-0100 vil innebære at alkohol er tilgjengelig 17 timer i døgnet 6 dager i uka ved dette
skjenkestedet. Det ser ut som om forholdene knyttet til uteservering er godt ivaretatt, så
NAV har ingen innsigelser der.
Det store spørsmålet i denne saken slik NAV ser det, er hvor tilgjengelig Frosta kommune ønsker at
alkohol skal være fra etablerte skjenkesteder. Er dette stedet spesielt slik at de bør ha en utvidet
skjenketid, eller vil skjenketiden som innvilges medføre presedens? NAV er noe betenkt over den
holdningsmessige effekten det kan ha på barn og unge, hvis alkohol blir inntatt offentlig i et så stort
tidsrom av døgnets 24 timer.
Det er viktig at de eventuelle negative konsekvensene av en utvidet skjenketid blir vurdert opp mot de
positive næringsmessige konsekvensene en slik utvidelse medfører for skjenkestedet.»
Alkoholloven krever at styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven m.v,
og serveringsloven krever avlagte etablererprøver. Søknaden dokumenterer at styrer ikke fyller disse
kravene når det gjelder servering og skjenking, slik at det må tas forbehold om at styrer avlegger
disse prøvene. Stedfortreder til serveringsbevillingen fyller heller ikke kravene når det gjelder
servering, slik at det også her må tas forbehold om at stedfortreder avlegger denne prøven.
Vurdering:
Det foreligger ikke opplysninger som formelt sett er til hinder for å gi søkeren skjenkebevilling.
Den forrige som søkte om skjenkebevilling i sentrum fikk begrensninger i sin bevilling med
begrunnelse av nærheten til Frosta skole. En kan ikke se at dette er sammenlignbart og rådmannen
innstiller derfor på at det gis skjenkebevilling i hele perioden det søkes om.
Konklusjon:
Søknaden innvilges.
Arne Ketil Auran
Rådmann

