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Rådmannens forslag til vedtak
 Frøken Fjong Cafebar får utvidet sin skjenkebevilling til å gjelde innen følgende tidsrammer:
INNE: Mandag til fredag: kl. 14.00 – 01.30
Lørdag kl. 08:00 – 01.30
UTE: Mandag til fredag kl. 14.00 – 23.00
Lørdag kl. 08:00-23.00
Når skolen er steng har kafeen skjenkebevilling i hele åpningstiden.
 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 Frøken Fjong Cafebar sine lokaler i Kiwibygget, samt terrasse utenfor.
 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.

 Som stedfortreder for skjenkebevillingen godkjennes Hans Erik Veien, med forbehold om
bestått etablererprøve innen 30.09.2013.
 Som stedfortreder for serveringsbevillingen godkjennes Hans Erik Veien, med forbehold om
bestått etablererprøve innen 30.09.2013.

Bakgrunn for saken:
Søknad fra Frøken Fjong Cafebar datert 25.06.2013.
Saksopplysninger:
Frøken Fjong Cafebar søker om utvidelse av tidspunkt for skjenkebevilling.
I dag er skjenketiden:
INNE: mandag til torsdag kl. 14.00 til kl. 17.00
fredag kl. 14.00 til kl. 22.00
lørdag kl. 10.00 til kl. 22.00
UTE: fredag kl. 17.00 til kl. 22.00
lørdag kl. 10.00 til kl. 22.00
Når skolen er steng har kafeen skjenkebevilling i hele åpningstiden.
Det søkes om å endre tidspunkt for skjenking til å gjelde fra kl. 10.00 – 01.30.
Driveren av kafeen, Ina R. Brenne, uttaler følgende:
«Ønsker med dette å søke om en generell utvidet åpningstid og skjenkebevilling alle dager fra kl.
08:00 -01:30.
Pr. i dag har jeg fått godkjent åpningstid fra 10:00 - 17:00 tirsdag til torsdag, 10:00 - 22:00 fredag
og lørdag.
Etter å ha drevet Frøken Fjong Cafebar i snart 1 mnd tid ser jeg at den korte åpningstiden begrenser
meg i å kunne arrangere ting, samt ta på meg arrangement for andre uten å må søke om dette først.
Med en generell søknad om åpningstid vil jeg stille friere ift. dette. Har fått tilbakemeldinger fra
kunder med ønske om lengre åpningstid i helgene, og ser også selv at å stenge kl 22:00 på sommeren
er tidlig.»
Brenne opplyser i telefonsamtale at hun søker om utvidelse av skjenkebevillingen til å gjelde som
følgende:
INNE: Mandag til fredag: kl. 14.00 – 01.30
Lørdag kl. 08:00 – 01.30
UTE: Mandag til fredag kl. 14.00 – 23.00
Lørdag kl. 08:00-23.00
Alkoholloven krever at styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven m.v,
og serveringsloven krever avlagte etablererprøver.
Søkeren har ikke oppnevnt stedfortreder for serverings og skjenkebevillingen i forrige søknad i og
med at åpningstiden vår så kort.
Når åpningstiden utvides så må stedfortreder utnevnes på både serverings – og skjenkebevillingen.
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.
Vurdering:
Det foreligger ikke opplysninger som formelt sett er til hinder for å gi søkeren skjenkebevilling.
Konklusjon:
Søknaden innvilges.
Arne Ketil Auran
Rådmann

