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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 kl.
13.00 – 24.00 utendørs til XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640
Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille
Eriksen 13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Sak utlevert i møtet 20.11.2018:
PS 64/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS ble utlevert i møtet
20.11.2018.
Vedtak: Tjenesteutvalget beslutter enstemmig å behandle saken i møtet.
Habilitet:

Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Trond Reitan (H) i sak
PS 64/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS, utlevert i møtet 20.11.2018

Vedtak: Trond Reitan erklæres inhabil i saken. Han fratrer møtet under avstemning i saken.
Til behandling forelå 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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640
Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille
Eriksen 13.03.72 godkjennes som stedfortreder.
Repr.: Sigrun Sæther (Krf) fremmet forslag:
Forslag til nytt første avsnitt:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra
kl. 08.00 – 01.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl.
13.00 – 24.00 utendørs til XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640
Søgne.
Votering:
Sæther (Krf) første avsnitt ble satt opp mot Rådmannens forslag. Forslaget falt med en stemme
(Sæther, Krf).
Rådmannens øvrige avsnitt i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640
Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille
Eriksen 13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt søknad om alminnelig serverings – og skjenkebevilling for drift
av pub med enkel matservering under fra XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384.

Total arealet er ca. 129 kvm fordelt på 58 kvm innendørs, ca. 71 kvm utendørs for totalt 75
gjester.
Søknaden gjelder drift av pub med enkel matservering. Åpningstider mandag til torsdag 18.00 –
02.00 Fredag og lørdag 16.00 – 02.00 Søndag og helligdager 15.00 – 02.00

Saksutredning:
Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket i tidsrommet fra kl. 02.30 til 08.00.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere drikke i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) i
tidsrommet fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager og drikke i alkoholgruppe 3 (brennevin) i tidsrommet
innendørs fra kl. 13.00 til 02.00 og utendørs fra kl. 13.00 til 24.00.
Tidsrom for servering av alkohol blir fastsatt av kommunestyret i Søgne hvert 4 år. Jfr. § 2 i
forskrift om åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune, Vest Agder

Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 har bestått etablererprøven for
serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er ingen merknader til vandel.
Medeier og stedfortreder Hans Grødum født 13.05.67 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Det
er ingen merknader til vandel
Stedfortreder Gry Bille Eriksen født 13.03.72 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er ingen
merknader til vandel.
Firma- og skatteattest er ok.
Kommuneoverlege i Søgne Vegard Nilsen uttaler at føringene som ligger i kommuneplanens 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.
Han uttaler også at det er mange boliger i nærheten av serveringsstedet og at alle støykrav må
overholdes. Det bemerkes at det er strengere krav etter kl. 23.00 for å ivareta folks nattesøvn. Med
servering til kl. 02.00 må det påregnes klager på støy fra beboerne i området. Det informeres at
bevillingsinnehaver selv må betale for støymålinger som eventuelt må foretas ved klagesaker.
Lensmannen i Søgne og Songdalen Per Juell Larsen har ingen merknader til søknaden og vandel til
styrer og stedfortredere.

Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. Det har tidligere vært bar og kafe drift 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 alminnelig serverings- og
skjenkebevilling.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Politiet har ingen merknader - Nyetablering av servering og skjenkested på Tangvall
2 Kommuneoverlegens uttalelse i anledning nyetablering av serverings- og skjenkested på
Tangvall
3 Anmodning om uttalelse i anledning nyetablering av servings- og skjenkested på
Tangvall Søgne kommune
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Kommuneoverlegens uttalelse i anledning nyetablering av serverings- og
skjenkested på Tangvall
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 mange boliger i nærhet av 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 må vi påregne klager på støy fra beboerne i
området. Søker bør informeres om at de selv må betale for støymålinger som må foretas i
forbindelse med klagesaker på støy.

Med hilsen

Vegard Nilsen

kommuneoverlege
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Anmodning om uttalelse i anledning nyetablering av servings og skjenkested på
Tangvall Søgne kommune
Søgne kommune har fått forespørsel om etablering av nytt serverings og skjenkested på
Tangvall. De ønsker å etablere seg i samme lokaler som tidligere var Torvets Pub og
Farmors Kjøkken.
Driftskonseptet en pubdrift med inne og uteservering, enkel matservering og skjenkebevilling
i klasse 1, 2 og 3. De ønsker å følge skjenktidsbestemmelsene i Søgne kommune.
I den anledning anmoder vi om uttalelse fra Lensmannen i Søgne og Songdalen og
Kommuneoverlege i Søgne
Med hilsen
Odd-Arne Rasmussen
konsulent
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