Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

U63
2017/2151 -32330/2017
Odd-Arne Rasmussen
11.08.2017

Saksframlegg
Søknad om ordinær skjenke- og serveringsbevilling Pizzakiosken
AS (Restaurant Skrubbsulten AS)
Utv.saksnr
49/17
90/17

Utvalg
Tjenesteutvalget
Kommunestyret

Møtedato
31.08.2017
31.08.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra
kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl.
13.00 – 24.00 utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med
virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring
av Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Følge brannforskriftens krav utendørs og innendørs.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:

Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra
kl. 08.00 – 24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl.
13.00 – 24.00 utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med
virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring
av Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Tilleggsforslag fra AP
2. Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra KRF
Tilleggsforslaget fra AP enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (Sæther, KRF)
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra
kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl.
13.00 – 24.00 utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med
virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring
av Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Det er mottatt en søknad fra Pizzakiosken AS om ordinær skjenke- og serveringsbevilling for
drift av spiserestaurant under navnet Restaurant skrubbsulten AS. Arealet er ca. 230 kvm
fordelt på 130 kvm innendørs og 100 kvm utendørs og totalt 190 gjesteplasser.

Søknaden gjelder drift av spiserestaurant. Åpningstider hele året mandag til torsdag 11.00 – 23.00
fredag og lørdag 11.00 – 02.00 søndag/helligdag 11.00 – 23.00

Saksutredning:
Eier, daglig leder og styrer Frank Nystad født 22.08.63 har bestått etablererprøven for
serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling. Det er ingen
merknader til vandel.
Stedfortreder Brynhild Johnsen født 24.10.73 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven –
skjenkebevilling. Det er ingen merknader til vandel.
Restauranten henvender seg til voksne gjester med hovedfokus på servering av mat. Det vil bli
arrangert underholdning som quiz kvelder, musikk bingo og enkle intimkonserter.
Lensmannen i Søgne og Songdalen Terje Pedersen bemerker hva angår lokalets beliggenhet er
det viktig at det ikke hindrer alminnelig ferdsel i området. Skjenking av alkoholklasse 3
(brennevin) må begrenses utendørs iht. gjeldende skjenkebestemmelser.
Kommuneoverlege i Søgne Vegard Nilsen uttaler at føringene som ligger i kommunens rusplan
tas til følge. Samtidig uttaler han at det er svært mange boliger i tilknytning til serveringsstedet.
Alle støykrav må overholdes og det bemerkes at det er strengere krav etter kl. 23.00 for å
ivareta folks søvn.
Med servering til kl. 02.00 fredag og lørdag kan kommunen få mange klager på støy fra
beboerne i området. Kommuneoverlegen anbefaler at dersom skjenke- og serveringsbevilling
gis, er det på vilkår at serveringsstedet betaler for støymålinger som måtte foretas ved
klagesaker på støy.
Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. Det har ikke tidligere vært drift av
spiserestaurant i lokalet. Det er sendt en søknad om bruksendring til Søgne kommune. I følge
kommuneplanen er Søgne kommunes hovedmål å ha et variert næringsliv, preget av vekst og høy
verdiskapning. Søgne kommune skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i. På
grunnlag av dette foreslår rådmannen i Søgne at ordinær skjenke- og serveringsbevilling innvilges
til Restaurant skrubbsulten AS innenfor Søgne kommunes maksimaltid for skjenkebevilling.

Rådmannens merknader:
Saken behandles i ekstraordinært møte i tjenesteutvalget, før saken sendes til kommunestyret
grunnet ønske om snarlig oppstart.

Vedlegg
1 Uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen i anledning permanent skjenke- og
serveringbevilling
2 Uttalelse fra kommunelegen
3 Oversendelse av tegninger / skisser

Fra: Terje Pedersen Agder[terje.pedersen@politiet.no]
Sendt: 29.06.2017 14:07:21
Til: Odd-Arne Rasmussen
Tittel: SV: Anmodning om uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen i anledning permanent skjenke- og
serveringbevilling

Jeg har ingen merknader til de oppførte personer.
Hva angår lokalets beliggenhet er det viktig at det ikke hindrer alminnelig ferdsel i området .
Skjenking av alkoholklasse 3 må begrenses utvendig iht. gjeldende skjenkebestemmelser.
Mvh
Terje Pedersen
Fra: Odd-Arne Rasmussen [mailto:Odd-Arne.Rasmussen@sogne.kommune.no]
Sendt: 29. juni 2017 09:44
Til: Terje Pedersen Agder
Emne: Anmodning om uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen i anledning permanent skjenke- og
serveringbevilling

Hei
Vi har mottatt søknad om permanent skjenke og serveringsbevilling. Se vedlagt brev.

Med vennlig hilsen
Odd-Arne Rasmussen
Servicetorget
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55
odd-arne.rasmussen@sogne.kommune.no

NOTAT
Søgne, 13.07.2017
Odd-Arne Rasmussen

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2017/2151- 7

Lnr: 32306/2017 Ark: U63 /VENI

Uttalelse fra kommuneoverlegen
Jeg har i dag vært og inspisert på utsiden av lokalet det er søkt skjenkebevilling for
sammen med saksbehandler Odd-Arne Rasmussen og har følgende bemerkninger:
Jeg tar for gitt at føringene som ligger i kommunens rusplan tas til følge. Der presiseres
det bl.a. at
 Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som
ikke er skjenkeareal
 Lyden fra musikk, underholdning eller samtale må ikke være slik at det er til
vesentlig sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området
hvor uteserveringen foregår. Det vises her til veilederen «Musikkanlegg og helse,
IS-0327» fra Helsedirektoratet.
Det er svært mange boliger i tilknytning til serveringsstedet. Alle støykrav må overholdes,
og det bemerkes at det er strengere krav etter kl. 23 for å ivareta folks søvn.
Med servering til kl. 02 hver fredag og lørdag kan vi påregne mange klager på støy fra
beboerne i området. Jeg vil anbefale at dersom skjenkebevilling gis, så er det på vilkår at
serveringsstedet betaler for alle støymålinger som må foretas i etterkant av klagesaker på
støy.
Søker bør skriftlig informeres om salgstidene i kommunen, og det bør spesielt presiseres
at salgstidene for alkoholgruppe 3 opphører kl. 24.00 på uteserveringen.

Med hilsen

Vegard Nilsen

Kommuneoverlege og Enhetsleder helse
Saksbehandler: Vegard Nilsen / Tlf.nr:
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