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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
og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937,
Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS,
Torvgada 14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
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
og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937,
Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS,
Torvgada 14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.
Votering:
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
og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937,
Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS,
Torvgada 14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.

Bakgrunn for saken:
Det er mottatt en søknad fra Søgne Wok Restaurant AS om ordinær skjenke- og
serveringsbevilling for drift av spiserestaurant på 412 kvm og 162 gjesteplasser fordelt på
innendørs og utendørs areal.
Åpningstider 01.07 – 31.07 kl. 12.00 – 22.00 og i perioden 01.08 – 30.06 kl. 14.00 – 22.00
Saksutredning:
Søgne Wok Restaurant AS søker om alminnelig skjenke- og serveringsbevilling.
Tidligere bevillingshaver Søgne Wok AS organisasjonsnummer 915251625 er konkurs og ny
søknad må derfor vurderes på nytt. Jf. Alkoholloven § 1 – 10. Bakgrunnen for dette er at
kommunen skal ha mulighet til å foreta en ny alkoholpolitisk vurdering samt en vurdering av
bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten.
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha
utvist uklanderlig vandel i forhold til regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen.
Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen
lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet. Ved vurderingen av
bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold
som er eldre enn 10 år. Jf. Alkoholloven § 1 – 7 b.
Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges

vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha
bevilling.
På grunnlag av overnevnt konkurs ble det sendt anmodning om uttalelse fra kemneren i Asker
og Bærum og Søgne kommune. Det ble bedt om uttalelse på nye og gamle restanser på
privatperson Thao Kim Than og firma Søgne Wok AS. Kemneren i Søgne henviser til Asker
og Bærum grunnet skattemessig tilhørighet i Bærum kommune. Det er ingen merknader fra
kemneren i Asker og Bærum.
Eier, daglig leder og stedfortreder Thao Kim Than født 25.09.79 har bestått etablererprøven for
serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling. Det er ingen
merknader til vandel.
Styrer Therese Greibesland født 29.04.77 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven –
skjenkebevilling. Det er ingen merknader til vandel.
Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. Det har tidligere vært drift av
spiserestaurant i lokalet. 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 Søgne Wok Restaurant 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.

