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The Feast Restaurant & Catetering AS - Svinesundparken 1 (Motellet) - søknad om
skjenkebevilling
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Skjenkebevilling anbefales innvilget.

Rådmannens innstilling:

Skjenkebevilling gis til søker og bevillingshaver :
Dinesh Jeybalasingam, f. 20.11.89, Gimlevn. 60 A, 1786 Halden som bevillingshaver og godkjent
styrer skjenkebevillingen med driftsselskap for utføring av serveringstjenesten: The Feast Restaurant
& Catering AS, org.nr. 922614385.
Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode dvs. til senest 30.09.2020.
For godkjent serveringssted: Tidligere lokaliteter for servering i Svinesundparken 1 (Motellet) jf.
vedlagt leieavtale og tegninger til søknaden – nå med navn: The Feast Restaurant & Catering AS
Som godkjent stedfortreder skjenkebevilling: Gabilan Gengatharan, f. 31.08.89, Sarsgt. 64, 0564
Oslo.
For bevillingen gjelder til enhver tid gjeldende regler for Halden kommune mht. åpningstider for
skjenkesteder m.m. (jf. kommunens bevillingsreglement) samt alkohollovens alminnelige regler.
Saksutredning:

Nye eiere/drivere søker 06.05.19 alminnelig skjenkebevilling for tidligere Svinesundsparken
Motell 6 Kro – Svinesundparken 1, nå med navnet The Feast Restaurant & Catering AS.
Stedet hadde tidligere slik skjenkebevilling:
Vedtak i formannskapet 21.03.2013:
Svinesundsparken Motell & Kro v/Henning Forsberg gis serverings- og skjenkebevilling for
alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser.
Skjenkebevillingen gis til 30.06.2016.
Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming.

De nye søkerne fikk innvilget serveringsbevilling i vårt vedtak 21.06.2019.
Skjenkebevilling forutsetter at kravene i alkohollovens §1-7b og § 1-7c er oppfylt, og det ikke
foreligger øvrige skjønnsmessige forhold – bla. politimessige hensyn som gjør det utilrådelig at
skjenkebevilling gis jf. lovens § 1-7a.
Vi har innhentet uttalelser fra politiet, samt mottatt skatteattest, kopi av etablererprøve,
kunnskapsprøven alkohol er tatt både av oppgitt styrer og stedfortreder, firmaattest, kopi av leieavtale
– og har ikke merknader til det.
Siden stedet tidligere har hatt alminnelig full skjenkebevilling for øl, vin og brennevin, og stedet også
ligger i denne gruppen mht. kommunens vedtatte bevillingsreglement pkt. 5 – ses ingen grunn til ikke
å anbefale det innvilget.
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