Verdal kommune
Sakspapir

Palermo Verdal AS - søknad om skjenkebevilling ved Palmen Restaurant

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/2204 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
26.05.2011

Saksnr.
44/11

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Palermo Verdal AS, org.nr. 996 692 248, gis alminnelig bevilling for skjenking av
alkoholholdig drikk I gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende
bevillingsperiode til 30.06.12 ved Palmen Restaurant.
2. Raad Shihab og Kahram Mahmoud Tamo godkjennes som henholdsvis
skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
3. Skjenketider innvilges slik:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
Fra kl. 13.00 til kl. 24.00 mandag – torsdag og søndag/helligdag.
Fra kl. 13.00 til kl. 02.00 fredag og lørdag.
Alkoholholdig drikk gruppe 3:
Fra kl. 13.00 til kl. 24.00 mandag – torsdag og søndag/helligdag.
Fra kl. 13.00 til kl. 01.00 fredag og lørdag.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Palermo Verdal AS, org.nr. 996 692 248, søker på fastsatt skjema om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Palmen Restaurant.
Søknaden gjelder også for avgrenset området utendørs.

Når det gjelder skjenkeareal er dette ikke oppgitt i søknaden, men det er bekreftet av
søker at det gjelder samme området som for tidligere bevilling ved samme sted.
Det er også søkt om skjenketid til kl. 02.00 fredag og lørdag for brennevin. Det er i
Verdal kommune tillat å skjenke brennevin fram til kl. 01.00.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og Nav til uttalelse.
Lensmannen i har i brev av 10. mai 2011 avgitt slik uttalelse:
”Det er intet ved personenes vandel som er til hinder for at omsøkte bevillinger gis.”
NAV Verdal har i brev datert 18. mai 2011 avgitt slik uttalelse:
”NAV Verdal har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad.”
Rådmannen vil ut i fra dette at søknaden innvilges som omsøkt, med endring av
skjenketid for brennevin, med Raad Shihab og Kaharam Mahmoud Tamo som
henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.

