Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

U63
2018/1584 -19223/2018
Odd-Arne Rasmussen
26.04.2018

Saksframlegg
Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling Cafe Verftet Ny Hellesund
Utv.saksnr
34/18
54/18

Utvalg
Tjenesteutvalget
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2018
24.05.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS
organisasjonsnummer 929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med
adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i
Søgne kommune gis alminnelig 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 T Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe
Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs
videreføres og skal være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles
ved enkelt anledning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommune gis alminnelig 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 T
Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og
skal være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.
Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fremmet felles forslag:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommune gis alminnelig 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 – 23.00 utendørs til T
Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Votering:
Forslaget fra Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fikk to stemmer: Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try
(SP). Rådmannens forslag til vedtak vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommune gis alminnelig 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
T Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og
skal være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt søknad fra T Slettebø AS organisasjons nummer 929919904 om
serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for drift av cafe/restaurant under navnet
Cafe Verftet.
Saksutredning:
Søknadsgrunnlaget gjelder videreføring av serveringsvirksomheten på Verftet Ny Hellesund av
Bølgen og Moi Kristiansand AS. De avslutter sin virksomhet 01.06.2018.
T Slettebø AS er eier av eiendommen og søker om å være ansvarlig for driften under navnet
Cafe Verftet AS. De skal drive cafe/restaurant drift, kurs og konferanser, arrangement,
selskaper og konserter med mer.

Det søkes om å kunne benytte hele eiendommen til skjenkeområde ved enkeltanledninger og
under guidet turer og kurs/konferanse. Skjenkebevilling må knyttes til et bestemt angitt lokale.
Med et bestemt lokale menes det at arealet hvor skjenkingen skal foregå, må være klart
avgrenset å fremstå som ett skjenke sted. Jfr. alkoholloven kapittel 4 § 4-2.
Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at skjenkebevilling utvides til å
gjelde også utenfor skjenkestedet eller i andre lokaler, for eksempel utflukt med konferanse
gjester. Bevillingsmyndighet står fritt til å vurdere om utvidelse skal skje. Bevillingshavers
mulighet for å føre kontroll både på det permanente og det midlertidige skjenkestedet bør
tillegges betydelig vekt. Jfr. alkoholloven kapittel 4 § 4 – 2 – 6.
Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs er i restaurant, barområde og konferansedel.
Skjenkeareal utendørs er utenfor hoved restaurant og kafe i den gamle oljebua. Saksbehandlers
anbefaling er at samme skjenkeareal videreføres. Skjenkebevilling utenfor avgrenset område
innvilges ikke, men kan behandles ved enkelt anledning.
Lensmannen i Søgne og Songdalen Per Juell Larsen har ingen merknader til søknaden.
Kommuneoverlege Vegard Nilsen i Søgne kommune har følgende merknader: Jeg tar for gitt
at alkohollovens bestemmelser blir fulgt, men vil på grunn av nærhet til vann med fare for
drukning spesielt minne om alkoholforskriftens §4-2 som sier «Det må ikke skjenkes
alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik
måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en
eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk
til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.» Samme forskrift §4-1 sier videre:
«Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har
bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt
til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Brudd på disse punktene
kan lettere få dramatiske konsekvenser ved nærhet til vann, og jeg presiserer at bevillingshaver
har plikt til å gi nødvendig bistand, ikke bare bortvise eller nekte servering til berusede gjester
Eier Rune Torsøe født 21.05.75 har ingen merknader til vandel.
Daglig leder og styrer Bent Sandvand født 23.05.64 har bestått etablererprøven for
serveringsvirksomhet og kunnskapsprøve om alkoholloven. Det er ingen merknader til vandel.
Stedfortreder Jimmi Neiiendom født 05.09.74 har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Det er ingen merknader til vandel.
Det informeres i søknaden at firmanavnet T Slettebø med organisasjonsnummer 929919904
skal endre firmanavn til Cafe Verftet AS, men organisasjonsnummeret skal bestå.
Det har tidligere vært drift av restaurant i samme lokaler. 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 serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling innvilges til
T Slettebø AS innenfor Søgne kommunes maksimaltid for skjenkebevilling.
Rådmannens merknader:

