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Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling i Venezia
Restaurant etter overdragelse
Forslag til vedtak:
Serveringsbevilling:
1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia
Restaurant, Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1. etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant,
Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1.etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som styrer.
3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder.

Sammendrag
Den 27.1.2015 søkte Nevroz Horori på vegne av Rønvik Grill AS om serverings- og
skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter at driften ble overdratt fra Venezia AS samme dato.
Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme
søknaden.

Saksopplysninger
Det følger av serveringsloven § 22 og alkoholloven § 1-10 at bevillingene faller bort etter
overdragelse. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling, såfremt kommunen er
orientert om eierskiftet og det søkes om nye bevillinger innen 30 dager fra overdragelsen. I henhold
til alkoholloven kan skjenkevirksomheten fortsette i inntil 3 måneder når kravene er oppfylt.
Nevroz Horori er eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Rønvik Grill AS.
Søknadene ble levert innen fristen. Nevroz Horori har gjort flere forsøk på å bestå etablererprøven
for serveringsvirksomhet, noe som er et krav til daglig leder for serveringssted. Prøven ble bestått
den 14.4.2015.

I henhold til alkohollovens bestemmelser utløp overgangsperioden i dette tilfellet 27.4.2015. Det
ble søkt om utvidelse av perioden fra 3 til 4 måneder, noe som kan innvilges etter en skjønnsmessig
vurdering, jfr. alkoholloven § 1-10 første ledd, 4.setning. På bakgrunn av at søknaden nå var klar
for formannskapets behandling, ble utvidelse av overgangsperioden innvilget.
Driftskonseptet i Venezia Restaurant er det samme som tidligere: restaurant, catering og pub i
underetasjen.
Nevroz Horori søkes godkjent som daglig leder og styrer. Kawe Horori søkes godkjent som
stedfortreder. Kawe Horori er eier av Venezia AS, som drev stedet frem til overdragelsen i januar.
Begge har bestått de nødvendige prøvene.

Vurderinger
Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen,
og det er ikke mottatt merknader.

Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at formannskapet innvilger søknadene.
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