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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under
driftsnavet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av
restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes 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
Godbitene ANS under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640
Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings
og skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling fra
Godbitene ANS under driftsnavet Trysnes Brygge restaurant og bar for drift av restaurant og
bar i egne lokaler ute og inne med noe underholdning
Saksutredning:
Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Det er
bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum.
Dersom serveringsstedet også skal skjenke alkohol må det i tillegg søkes om skjenkebevilling.

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. Serveringssteder med
skjenkebevilling må holdes lukket i tidsrommet fra kl. 02.30 til 08.00. Jfr. § 2 i forskrift om
åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune, Vest Agder
Serveringsbevillingen gjelder kun for det sted som er nevnt i bevillingen. Drives serveringsvirksomhet
på flere steder, må det søkes om bevilling for hvert enkelt sted. Dersom serveringsstedet flyttes til et
annet lokale, må det søkes om ny bevilling.
Dersom kravene er oppfylt, har den som søker krav på å få serveringsbevilling. Loven er ikke ment å
være en næringsreguleringslov som baseres på behovsprøving. Kommunen har ikke anledning til å sette
et tak på antall serveringssteder i kommunen, eller stille ytterligere vilkår enn det som følger av loven
her. Bevillingshaver er også forpliktet til å innhente de tillatelser som er nødvendige i henhold til annen
lovgivning eller forskrifter, som f eks. etter næringsmiddellovgivningen, plan- og
bygningslovgivningen, brannvernlovgivningen e l.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha bestått
kurs kunnskapsprøve om alkoholloven for å søke om skjenkebevilling. Det er krav om god vandel etter
alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide på stedet. Styrer og stedfortreder må
være over 20 år og ikke umyndiggjort.

Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 har bestått etablererprøven for
serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er ingen merknader til vandel. Medeier
og stedfortreder Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er
ingen merknader til vandel. Selskapet er under stiftelse og saksbehandler har ikke mottatt skatte og
firma attest. Det settes derfor som vilkår for innvilgelsen at denne dokumentasjon er ok.
Driftskonseptet er restaurant drift i egne lokaler med matservering, tilhørende drikke og underholdning.
De søker om skjenkebevilling for alle alkoholgrupper innenfor kommunens maksimaltid.
Lensmannen i Søgne og Songdalen Per Juell Larsen har ingen merknader til søknaden og vandel til
styrer og stedfortredere. Kommuneoverlegen i Søgne Dagfinn Haarr har ingen kommentarer til
søknaden utenom at bevillingsinnehaver er kjent med veilederen som regulerer støy fra musikkanlegg.
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 serveringen foregår. Det vises her til
veilederen «Musikkanlegg og helse, IS-0327» fra Helsedirektoratet.

Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. Det har tidligere vært restaurant og bar
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
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