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SAGA senter for fotografi AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

1. SAGA senter for fotografi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for 

servering i senterets serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda, under forutsetning av at 

høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon 

på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at bevillingshaver nøye overholder regelverket som 

gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og 

næringsmiddelkontroll.

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis SAGA senter for 

fotografi AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 

og 3, øl, vin og brennevin.

5. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder.  

6. Som skjenkeareal godkjennes serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates fra kl. 10.00 – 01.00.

Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates fra kl. 13.00 – 24.00.

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 07.05.14 til og med 31.12.2015.

Vedlegg
1 SAGA senter for fotografi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling
2 Konseptbeskrivelse



3 Mattilsynet - del 2
4 Lensmannens uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling
5 Tegning - skjenkeareal inkludert uteområde

Bakgrunn

SAGA senter for fotografi AS søker om serverings- og skjenkebevilling for senterets serveringslokale 1 -
kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde 
m/veranda.

Serveringsbevilling:
SAGA senter for fotografi AS søker om serveringsbevilling med Elisabeth N. Aanes som styrer for 
serveringsbevillingen.

Serveringslovens § 3, 1. ledd sier at «den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha 
serveringsbevilling gitt av kommunen». 

2. ledd sier at «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, er oppfylt, og at det ikke foreligger forhold 
som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis 
regning serveringsstedet drives. Den gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen».

I følge § 4 skal serveringstedet ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige drift.  Det er et krav 
om at daglig leder må ha gjennomfør etablererprøven, jf. § 5.

Daglig leder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen og skatte- og 
avgiftslovgivningen, jf. § 6.
Søknaden er sendt Politiet v/lensmannen i Leksvik og Inderøy og Skatt Midt, til uttalelse.

I tilsynsrapport av 23.09.13 skriver Mattilsynet at kjøkkenets utforming ikke er god nok for tillaging av 
varme retter. Kjøkkenet mangler vask beregnet på håndvask.
Ved utarbeidelse av skriftlige rutiner for forberedelse av mat til selskap, ble kjøkkenet godkjent i brev av 
19.03.14. 

Skjenkebevilling:
SAGA senter for fotografi AS søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i senterets 
serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, serveringslokale 3 - kunstgalleri og 
uteområde m/veranda, alle dager.  Elisabeth N. Aanes er oppført som styrer for skjenkebevillingen.

Det søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1 og 2, øl og vin, kl. 10.00 – 01.00 
og for alkohol gruppe 3, brennevin, kl. 13.00 – 24.00.

I følge Alkohollovens § 1-4b, gis bevilling til den for hvis regning virksomheten drives.  
«For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten.» Når det vil virke urimelig av hensyn skjenkestedets størrelse, kan det gjøres 
unntak fra kravet om stedfortreder jf. § 1-7c, 1. ledd.

Styrer må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. 
Alkoholforskriftens § 5-1.

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder i inntil 4 år, men med opphør senest 30. 
juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. § 1-6, 2. ledd.

I følge § 1-7, 2. ledd, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før søknaden avgjøres.



Søknaden er sendt Politiet v/lensmannen i Leksvik og Inderøy, Enhet helse/rehabilitering/barnevern og
Skatt Midt, til uttalelse.

Alkohollovens § 4-4 sier at «Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. 
Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00».

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 4.100,- pr. år, jf. alkoholforskriftens kapittel 6.

Vurdering

Forutsatt bestått etablererprøve for styrer, er kravene i § 4, 5 og 6 i serveringsloven oppfylt.  Det 
foreligger ikke politimessige hensyn som er til hinder for at serveringsbevilling gis.  

Kjøkkenet er godkjent av Mattilsynet i brev av 19.03.14. 

I følge alkohollovens § 1-7c, 1. ledd, kan det ved søknader om skjenkebevilling gjøres unntak for kravet 
om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse. Elisabeth N. Aanes er 
eneeier av firmaet og eneste ansatte.

Alkoholforskriftens § 5-1 er oppfylt da styrer har dokumentert bestått Kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 

Det er søkt om skjenketid for øl og vin fra kl. 10.00 – 13.00 og for brennevin fra kl. 13.00 – kl. 24.00. 
Skjenketidene er innenfor alkohollovens rammer. 

Lensmannen har ingen merknader til at serverings- og skjenkebevilling gis og Elisabeth N. Aanes 
godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.  

Rådmannen anbefaler søknadene om serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilget.  

Konklusjon
Se forslag til vedtak.
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Forklaringtil feltene

Gjelder søknaden skjenkebevilling?
Detmå oppgisved avkryssingom søknaden gjekler Ny bevilling,Endring i
oppgis dato for overdragelsen.

Søknaden gjelder
Detmå oppgtsved avkryssingom søknaden gjelder Ny beviftng, Endring i
oppgis dato for overdragelsen.

Dato for overdragelseav Virksomheten
Oppgi dato for overdragelse av virksomheten.

Serveringsstedet/skjenkestedetsorganisasjonsnummer
Oppgi servenngs-stedets/skjenkestedetsorganisonsnummer. Organisasjonsnummereter det nummer som serverings-stedet eNerdet
selskapet som eier serveringestedet(se pkt 2) har fåft ved registreringav foretaket i Enhetsregisteret i Brønnøyaund.

Tetefonnr.

Faksnummer

Type virksomhet
Det skal krysses av for hvilkentype serveringsstedeller skjenkested søknaden gjelder. Spesifiser under valget for Annet dersom ingen av de
oppgitte kategorier passer.

Type alkoholholdigdrilekesøknaden gjelder
Kryssav for det som passer. Skjenkebevillingkan is for en, flere eller alle typer alkoholholdigdrikk. Det gjøres opp- merksompå at bevillingfor
brennevin bare kan grsdersom det også er gitt bevtling for øl og vin.Bevillingforvinkanbaregisdersomdetogså er gittbevilktg for øl.

Type skjenkebevillingsøknaden gjelder
Kryssavforom søknaden gjelder alminneligskjenkebevillingeNersluttetselskap.Skjemaet gjelder ikke for søknad om ambulerende skjenke-
bevilling.

Skjenkeperiode
Med skjenkeperiode menea hvilke år, måneder, uker, dager eller sesongdet søkes bevillingfor. Det gjøres oppmerksom på at skjenidrigav
brennevin mellom kl 03.00 og 13.00 og skjenkingav øl og vin mellom kl 03.00 og 06.00 er forbudt jf alkoholloven§ 4-4. ~e gjelder imidlerfid
ikke for ovemattingssteder når det gjelder server- ing til ovemattingsgjester.

Forventet omsatt mengde øl i liter pr. år
Angiantattomsetning av akoholholdig drikk i antall literprår.Spesifiseri forholdtilhvaslagsakeholholdig drikk det gjelder. Dette skal gi
grunnlag for beregning av bevelingsgebyrer,jf alkoholloven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde sterkøl i liter pr. år
Angi antatt omsetning av alkoholholdigdrNdci antall liter pr år. Spesifiser i forholdtil hva slags alkoholhokligdrikk det gjelder. Dette skal gl
grunnlag for beregning av bevillingsgebyrer,jf alkohoNoven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde vin i liter pr. år
Angi antatt omsetning av akoholholdig drkk i antall liter pr ar. Spesifiser i forholdtil hva slags alkoholholdigdrikk det gjelder. Dette skal gi
grunnlag for beregning av bevlfilngsgebyrer,jr alkoholloven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde brennevin i liter pr. år
Angi antatt omsetning av alkohokoldig drikk i antall liter pr år. Spesifiseri forholdtil hva slagsalkoholholdigdrikk det gjelder. Dette skal gi
grunntagfor beregning av bevefingsgebyrer,jr alkoholloven§ 7-1.

Er bevillingssøker
Angi hvem som søker om bevilling,dvs hvem som blir bevillingshaverdersom bevillingssøknadeninnvilges. Bevil- lingshaverer den personfor
hvis regningserverings- stedet/skjenkestedet skal drives, med andre ord den som er økonomisk ansvarlig for virksomheten. Dette kan enten
være en fystskeller en jundisk person (selskap/ sammen- slutning).

Har søkeren andre serveringslskjenkebevillinger?
Det skal også op is om bevillingssøkerhar andre serverelgs- eller skjenkebevillinger.Dersom dette er tilfellet,oppgi navn og adresse på server-
ingsstedene/skjenkestedenedette gjelder.

Navn på styrer for serverings-/ skjenkebevillingen
Oppgi navn, adresse, fødselsnummer, telefon og skattekommunetil serveringsstedets/skjenke-stedets styrer. Hvem som er styrer frem- kommer
av serveringsloven§ 4 og akoholloven § 1-7c. Etter serveringsloven§ 4 er styrerden person som har det reeNeansvaret for den dagllge driften
av serverings- stedet/skjenkestedet. Dette vil normaltvære serverings-stedets daglige leder. Ved søknad om skjenkebevilling:Dersom det er en
annen styrer og/eller stedfortrederfor skjenkebevillingenenn for serveringsbevillingenkan dette fylles inn nedenfor i slaemaet.

Fødseisdato
Oppgi styrers fødseldato

Adresse
Oppgl styrers adresse.

Postnummer
Oppgi postnummer.

Poststed
Oppgi poststed

Skattekommune

Navn på stedfortreder
Stedfortreder er den person som er ansvarlig for den daglige driftenav serveringsstedet/skenkestedet ved styrersfraveer.

Fødselsdato

Styrer for skjenkebevillingen
Etter akoholloven § 1-7c er styrerfor skjenkebevilingen den personsom har styringsrettover skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsynmed
utøvelsen av bevelingen. I styrenefravær er det stedfortredersom har dette ansvaret. I de fieste titfellervil styreretter alkohollovenogså være den
person som hardetreelleansvaretforden dagrigedriftenav serveringsstedet/skjenkestedet(dagligleder), slik dette er definert i serveringsloven
§4.Feltene her skal kun fylles ut når styrer og stedfortrederfor skjenkebevillingener andre personer enn de som er oppgittpå forrige side.

bevilling,eller overdragelse av virksomheten.Ved overdragelse skal

bevilling,eller overdragelse av virksomheten.Ved overdragelse skal
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Postnummer
Oppgipostnummer.

Poststed
Oppgipoststed.

Postnummer
Oppgipostnummer.

Poststed
Oppgipaststed.

Har styrer avlagt etablerenorøve for servering?
Oppgiomstyererharavlagtkunnskapsprøve.

I hvilken kommune ble prøven aviagt?
Oppgii hvilkenkommuneprøvebleavlagt.

F.dato./org.nr
Nårserveringsstedetdrivesavenjuridiskperson,skaldetoppgisnavnpåpersonereter selskapersomdirekteellerindirekteeiereller
kontrollererdetforetaketsomdriverserveringsstedet.Allemedvesent§geeierinteresseri foretaketsomdriverserveringsvirksombetenskat
oppgisher.Hvasomansessomvesentligeeierinteresservil avhengeaveiersammensetningenfor øvrig.Eneierandelpåmerenn33,33% vil
alltidvesrevesentlig.Nårdetgjeldersøknaderomserveringsbevilling,skaleier-andelenelitektefelle,samboere§erslektningeri rett opp-
stigendeellernedstigendelinje,samtsøskenmedregnesi vurderingenavornenpersoneierellerkontrollerermerenn 33,33% aveierandelene,
jf servedngs-tovens§ 7. Detteforå unngåenideomgåelseravvarWelskravet.

Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier?
Oppginavn, adresse, fødselsnummerpå denIde som formettikkeer oppførtsom eiereogsomlikevel mottar en vesentligdelav
serveringsstedetsavkastning.Detsikteshertilpersonersomharretttilserveringsvkksomhetensavkastning,uansetthvilketgrunnlagdenne
rettenbyggerpå.Deter ikkeavgjørendeomavstningen er utdeltellermottatt.Oppgihvilkenhlknytningvedkommendehartil
serveringsvirksomhetenoghvilkenkommunevedkommendeskattertl.

Navn
oppgi navnpå eier.

Har noen av de personene som er nevnt tidligere i skjemaet vært invotvert i andre virksomheter de siste 10 årene?
Herskaldetangisomdepersonersomeroppgitti skjemaetfortidenellerhdligere(ikketengertilbakeenn10år)er/harvasdinvolvertidriftenav
andrevirksomheter. Med involvertmenesf eksom vedkommende erlhar vært daglig leder, eier, styrelederefierstyremedlemi andre
vkksomheter(ogsåandrevirksomheterennserverings-/skjenkesteder)ellerpåannenmåteharhattansvaretfordriftenavenvirksomhet.

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere?
Dettepunktetskalkunfyllesutnårandrepersonerennde somer nevnttkiligerei skjemaetharvesentliginnflytelseovervirksomheten.Dettevilf
eksgjeldeansattelederesomikkeer styrerellereier.

Org.nr/f.dato
Dennetabellengjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Navn
Gjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Adresse
Gjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Skattekommune
Gjelderkun vedsøknadomskjenkebevilling.

Tilknytning til virksomheten
Dennetabellengjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Serveringsbevilling
Leggveden bekreftetkopiavstyrersbevispåbeståttetablererprøve.Detskatogsåvedleggesskatteattestfordenforhvisregningvirksomheten
drives,dvsdensomb§rbevillingshaverdersombevillingssøknadeninnvilges(sepkt2). Attestener basertpåblankettRF-1244fastsattav
Skattedirektoratet(1994).Skatteattestutstedesav kommunekassererenogskattefogdenpåforespørsel.Attestengiropplysningeromforfatte
skatte-ogavgiftskravsomikkeer betalt.Attestenskalværeoppdatertoginnhentettidligst3 månederforutforinnsendingavbevillingssøknadtil
kommunen.Skatteattestersomereldreenn3 månedervilikkebliakseptert.

Skjenkebevilling
Leggveden bekreftet kopi avstyrersogstedfortredersbevis på bestått kunnskapsprøveetter alkoholloven.Dette gjelder dog ikke ved søknad
ombevillingforenenkeltbestemtaniedning.Dersomsøknadenkungjelderskjenke-bevitlingmåsøkerenhaserveringsbevillingfrafør.Detmå
derforleggesveden bekreftetkopiavinnvilgelsenavdentidligereserveringsbevilling.Detskalleggesvedtegningeravskjenkestedetsomviser
lokaletsarealerogfunksjoner,dvshvasomer bar,spiseavdeling,dansegulv,sceneosv.Videreskaldetleggesveden konsept-beskrivelsesom
børinneholdeinformasjonomtypeskjenkested(feksrestaurantmedhoved-vektpåmatservering,kafe,diskotekol),målgruppen(ungdom,
voksne,familier,eldreosv),åpningstider,omdetdrivesannenvirksomheti tilknytningtilskjenkestedetogomeventuellunderholdningi lokalet.
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KOSEPTBESKRIVELSE SAGA SENTER FOR FOTOGRAFI AS 
 

SAGA er et kreativt event-senter som inneholder: 

- hotelldel (4 dobbeltrom + 1 familierom),  

- kunstgalleri 

- klasserom/ konferanselokale/ fotostudio 

- stue/ kjøkken.  

 

SAGA er og hovedsete for fotografiske workshoper arrangert av NORDphotography, 

som eies av Elisabeth N Aanes, som og er SAGA’s eier.  

 

SAGA AS har ansvaret for drifting av bygget SAGA og ulike aktiviteter som skjer her.  

 

HOTELLDEL:  

Vi serverer frokost til våre gjester.  

 

Vi ønsker å kunne tilby alkoholservering til besøkende på SAGA.  

 

KUNSTGALLERI: 

SAGA planlegger på lang sikt 4 utstillinger i året. Hver utstilling vil ha en 

åpningsseremoni/ vernisage hvor det servers fingermat og velkomstdrikk (alkoholholdig 

og alkoholfritt).  

 

Kunstgalleriet leies og ut til konserter, teaterforestillinger, foredrag, konferanser ol.  

 

KLASSEROM/ KONFERANSELOKALE/ SERVERINGSLOKALE: 

SAGA’s hvite rom ligger i bakkant av bygget og er på ca. 60 kvm. Dette rommet brukes 

som fotostudio, serveringlokale, kurs og konferanserom.  

 

Ved selskap over 25 personer vil serveringen foregå i det hvite rommet. Det samme 

gjelder mindre selskap der det skal foregå presentasjoner hvor projektor skal benyttes.  

 

STUE/ KJØKKEN: 

SAGA har stue og åpent kjøkken. Selskap på under 25 personer blir ofte servert ved 

kjøkkenbordet.  

 

SAGA er ingen restaurant, men tar imot sluttede selskaper på bestilling, som 

konfirmasjon, bursdagsfeiring, barnedåp ol. SAGA serverer enkle matretter (varme/ 

kalde) som forhåndsbestilles av gjestene. Ved matservering ønskes det å kunne tilby 

alkohol holdig drikke i tillegg til alkoholfri.  

 

SAGA vil ved enkelte anledninger (Inderøyfest, Soddjazz, høytider ol.) ha ”åpent” hus 

hvor gjester utenfra kan komme å få servering. I tillegg til drikke vil vi tilby enkle 

småretter (vaffel, smørbrød, kaker etc). Eksempel på åpent hus kan vœre: romjulskaffe, 

påskequiz aften, midtsommer lunsj ol. 

 





II II
POLITIET

Inderoy kommune
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

Deresreferanse "Jrreli,ranse Dato
2014/00159-7 621 07.04.2014

SAGA senter for fotografi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling.

Lensmannens uttalelse:

Lensmannen i Leksvik og Inderoy har ingen bemerkninger til at Saga Senter for fotografi
AS får innvilget serverings- og skjenkebevilling i hht kommunens reglement.

Elisabeth Noreng Aanes f. 17.03.1969 godkjennes som skjenkestvrer.

Lensmannen vil imidlertid bemerke at skjenking av brennevin kun er tillatt til kl. 24.00.

Med hilsen
Leksvik og Inderov or

1‘. rm Berge
Konsulent

Saksbehandler:

Tlf:

Nord- Trøndelag politidistrikt

Lensmanneni Inderoy,
besek:I 'ennalivegen7
Post: Postboks 2620, 7734 STEINKJER
Tlf: 74121000 Faks: 74154343
E-post: post.nord-tronde1ag@pohtiet.no

Org. nr.: 974 753 359
Bankgiro: 4451.06.05184





PS�28/14�Rådmannen�orienterer�-�Referatsaker�og�delegerte�saker



Saker�til�behandling



Saker�til�behandling


	Forside 
	Saksliste 
	Saker til behandling
	PS 26/14 Temasaker: 1. Bredbånd 2. Den Gylne Omvei
	PS 27/14 SAGA senter for fotografi AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	SAGA senter for fotografi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling
	Konseptbeskrivelse
	Mattilsynet - del 2
	Lensmannens uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling
	Tegning - skjenkeareal inkludert uteområde


	PS 28/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker
	Saker til behandling
	PS 29/14 Ordføreren orienterer

