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24/19 Søknad om skjenkebevilling - Røa AS, org.nr. 999068553 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.04.2019 24/19 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen foreslår til formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet vedtar å innvilge Røa AS, org.nr. 999068553, følgende 
skjenkebevilling for perioden 24.04.2019 til 30.09.2020 i sine lokaler i Chr. 
Fredriksensgate 14, 8445 Melbu: 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk: 

 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med mindre enn 22 
volumprosent alkoholinnhold fra kl. 09.00 til kl. 01.00. 

 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 med høyest 60 volumprosent 
alkoholinnhold fra kl. 13.00 til kl. 01.00 

 
Alle dager for følgende lokaliteter: 

 Innendørs ca. 60 sitteplasser, ca. 80 m2 
 Uteservering på avskjermet balkong, ca. 50 sitteplasser, ca. 60 m2 

 
Utvidet skjenketid til kl. 02.30 for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 med høyest 60 
volumprosent alkoholinnhold: 
 

 Fredager og lørdager 
 I jula fra og med 25.12 til og med 31.12. 
 I påsken på onsdag før skjærtorsdag og skjærtorsdag 
 I turistsesongen fra 20.06 til og med 20.08. 

 
Uteservering i godkjent område følger bedriftens gitte skjenketid og gjelder i perioden 
01.02 til 01.11. 
 
Musikk og underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller 
ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen 
foregår. 
 
Vivian Aas godkjennes som skjenkestyrer og Adem Deari godkjennes som 
stedfortreder for bevillingen. 
 
Vedtaket er hjemlet i alkohollovens § 1-6. 
 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak.  
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Formannskapet ble etter votering gjort oppmerksom på at bevillingsperioden skal 
være fra 16.04.2019 – 30.09.2020. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig etter ny votering at bevillingperioden skal være fra 
16.04.2019 til 30.09.2020. 
 
Vedtak  
 
Røa AS, org.nr. 999068553, innvilges følgende skjenkebevilling for perioden 
16.04.2019 til 30.09.2020 i sine lokaler i Chr. Fredriksensgate 14, 8445 Melbu: 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk: 

 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med mindre enn 22 
volumprosent alkoholinnhold fra kl. 09.00 til kl. 01.00. 

 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 med høyest 60 volumprosent 
alkoholinnhold fra kl. 13.00 til kl. 01.00 

 
Alle dager for følgende lokaliteter: 

 Innendørs ca. 60 sitteplasser, ca. 80 m2 
 Uteservering på avskjermet balkong, ca. 50 sitteplasser, ca. 60 m2 

 
Utvidet skjenketid til kl. 02.30 for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 med høyest 60 
volumprosent alkoholinnhold: 
 

 Fredager og lørdager 
 I jula fra og med 25.12 til og med 31.12. 
 I påsken på onsdag før skjærtorsdag og skjærtorsdag 
 I turistsesongen fra 20.06 til og med 20.08. 

 
Uteservering i godkjent område følger bedriftens gitte skjenketid og gjelder i perioden 
01.02 til 01.11. 
 
Musikk og underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller 
ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen 
foregår. 
 
Vivian Aas godkjennes som skjenkestyrer og Adem Deari godkjennes som 
stedfortreder for bevillingen. 
 
Vedtaket er hjemlet i alkohollovens § 1-6. 
 
 
[Lagre]  
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