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Risum - Torino Pizza AS - søknad skjenkebevilling og melding eierskifte
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Søknad om endring av ansvarlig serveringsbevilling og omsøkt skjenkebevilling for øl gruppe 1
anbefales innvilget.

Rådmannens innstilling:
1. Torino pizza AS, org.nr. 919890053, gis fornyet serveringsbevilling med som godkjent daglig
leder Rafi Odeesho.
2. Torino pizza AS, org.nr. 919890053, gis skjenkebevilling som omsøkt med som godkjent alene
skjenkestyrer Rafi Odeesho. Bevilling gjelder for oppgitt og beskrevet lokalitet, for øl gruppe 1
inntil 4,7 volumprosent, i skjenketiden ønsket alle dager 12.00-22.00 – fre-lør til kl. 23.00. For
skjenketid og skjenkeregler gjelder for øvrig Halden kommunes vedtatte regler samt
alkohollovens generelle regler.Bevillingen gjelder resten av inneværende kommunevalgperiode
og senest inntil til 30. september 2020.
Saksutredning:
Torino pizza AS v/Rafi Odeesho, Iddeveien 31, 1769 Halden, søker 15.03.19 om skjenkebevilling for øl
opp til 4,7%.

Stedet har vært drevet en tid og har hatt noe forskjellige eiere.
Tidligere bevillingshaver for serveringsbevillingen – Alber Khaskeyil – melder i november 2018
at han trer ut av bedriften og overlater daglig leder ansvaret og eieransvar til dagens søker Rafi
Odeesho – som i tidligere gitt serveringsbevilling var medeier/meddriver.

Ny eneier, enedriver og søker dokumenterer i søknaden bestått både etablererprøve (vilkår for å
overta serveringsbevillingen) og bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen (vilkår for
skjenkebevilling).
Vandelskrav er ganske nylig kontrollert for søker mot Politiet i Øst uten merknad. Det samme
gjelder skatteattest for søker.
Søker opplyser ikke å ha stedfortreder for seg selv som styrer for evt. skjenkebevilling pga.
forventet liten omsetning, oversiktlig og lite skjenkelokale mht. bord og stoler, skjenking primært
til spisegjester og at søker er eneste ansatte. Viser her til alkohollovens § 1-7 c hvor det bla.
bestemmes:
§ 1-7c.Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres
unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.

Søker er egen-bedrift-starter og ønsker ikke å ha ansatte i oppstart pga. kostnader – det må vi
respektere og godkjenne og grei grunn til å unnta her for kravet til stedfortreder. Er søker syk en
dag vil således stedet være stengt.
Bevillingsreglementet bestemmer at take-away-steder, drive-ins, hamburgerbarer, kiosker,
gatekjøkken og bensinstasjoner ikke skal gis skjenkebevilling.
Dette stedet har et innredet innendørs serveringslokale på oppgitt 50 m2, og 30 sitteplasser, og
må da gå i kategorien spisested – som kan gis skjenkebevilling. Stedet har tidligere hatt
skjenkebevilling, og politiet hadde ikke merknader til det dengang, ei heller nå ved ny søknad.
Både endring av ansvarlig serveringsbevilling og omsøkt skjenkebevilling for øl gruppe 1
anbefales således innvilget.
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