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Saksframlegg - Hangout Aktivitetssenter AS - serverings- og
skjenkebevilling
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Daglig leder:
Styrer:
Stedfortreder:
Skjenkeareal:

Hangout Aktivitetssenter AS , org. nr. 920 175 198
Kjøpmannsgata 40
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Stian Kvam f. 24.04.84
Innendørs areal på 150 kvm med plass til 30 gjester, og utendørs på
15 kvm med plass til 10 gjester.

Skjenketid:

Innendørs:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med skjenketid fra kl. 13.00 til kl.
20.00 mandag – torsdag, og søndag.
Skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 23.00 fredag og lørdag.
Utendørs:
Samme som innendørs.
For 1. juledag skal det skjenkes som det var en hverdag.

Vilkår:
 Det skal ikke være pengespillautomater i tilknytning til skjenkestedet.
 Bevillingshaver skal delta i prosjektet Ansvarlig Vertskap.
 Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som
serveres. I tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også
ønsker dette. Det vil si serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt
rødvins-tilbud. Likeledes gjelder dette hvitvin og øl.
Bevillingen gis til og med 30.09.2020

Vedlegg:
Søknad om skjenke- og serveringsbevilling
Plantegning for området
Saksopplysninger:
Hangout Aktivtetssenter AS , org. nr. 920 175 198 søker om serverings - og skjenkebevilling
ved Hangout Aktivitetssenter i Kjøpmannsgata 40.
Hangout Aktivitetssenter har serveringsbevilling men ønsker å utvidet sitt sortiment til også å
gjelde alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2.
Bevillingshaver kan ikke gjøre endringer i driften uten at bevillingsmyndigheten har fattet et
vedtak på dette.
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med skjenketid mandag til
torsdag og søndag fra kl. 13.00 til kl. 20.00. Skjenketid fredag og lørdag fra kl. 13.00 til
kl. 23.00.
Det søkes om også om skjenketid utendørs som innendørs.
Søknaden gjelder innendørs areal på 150 kvm med plass til 30 gjester og utendørs på 15 kvm
med plass til 10 gjester.
Stjørdal kommune har i forbindelse med skjenkebevillingen innhentet opplysninger fra
skatteoppkreveren i Værnesregionen og lensmannen i Stjørdal vedrørende den som i
søknadsskjemaet var oppgitt som styrer for skjenkebevillingen og daglig leder av bevillingen.
De har ingen bemerkninger til at søknaden innvilges.
I kommunens retningslinjer pkt. 7 heter det:
«Det skal ved hver søknad om skjenkebevilling vurderes om det skal stilles krav om
 Godkjente dørvakter
 Deltagelse i Ansvarlig Vertskap
 Tilstrekkelig belysning utenfor utestedene fram til en time etter stengetid enkelte
dager «
Videre
«For nye bevillinger skal det settes vilkår om at internkontroll er dokumentert innen en måned
etter at bevilling er gitt «
Kommunestyret vedtok i møtet den 15.03.2018 følgende:
For serveringssteder som er etablert i tilknytning til ordinære handels- og tjenestetilbud kan det
som hovedregel ikke gis skjenkebevilling. Det kan likevel gjøres unntak for serveringssteder som
ikke har hovedinntekten sin fra skjenking av alkoholholdig drikke, og samtidig har egen adkomst
direkte fra gateplan. På slike serveringssteder kan det kun serveres alkoholholdig drikke gruppe
1 og 2 i senterets åpningstid. Etter senterets åpningstid kan alkoholholdig drikke klasse 3
serveres.
Serveringssteder som har hovedinntekten sin fra skjenking av alkoholholdig drikke må være
fysisk adskilt med vegger mot øvrige butikklokaler og ha egen utgangsdør for å kunne gis
bevilgning.

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering vil det ikke være naturlig å stille krav om godkjente dørvakter eller
om belysning etter stengetid.
Restauranten anses å være i målgruppen for deltagelse i Ansvarlig Vertskap.
Internkontrollen må være dokumentert innen en måned etter at bevillingen er gitt.
Det tilrådes at serverings- og skjenkebevillingen gis med overnevnte vilkår.

