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Søknad - ny søker - ny skjenkebevilling - Oliv pizzeria & bar (tidl. Dickens) Storgt. 9
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Rådmannens innstilling:
Serverings-og skjenkebevilling innvilges til søker:
Oliv pizzeria & Bar org.nr. 923135936 v/daglig leder og som godkjent styrer: Jamal Quanfouh
For godkjent serveringssted og skjenkested lokalitet ute og inne tidl. Dickens – Storgt. 9, 1771 Halden
Fritak fra krav om stedfortreder for styrer innvilges inntil videre og til senest 30.06.2020.
Bevilling for øl og vin – alminnelige skjenketider ihht. kommunens vedtatte bevillingsreglement.
Godkjenning forutsetter at alle nødvendige krav er oppfylt på vedtaksdato.
Saksutredning:
Oliv pizzeria & bar v/som styrer og daglig leder Jamal Quanfouh, Brekkerødlia 58, 1782 Halden, søker
29.07.19 om ny serverings-og skjenkebevilling for sted Oliv pizzeria & bar i Storgt. 9 (kjeller og
uteservering etter tidligere Dickens).
Søknaden er vedlagt kopi av daglig leders etablererprøve, kunnskapsprøve alkohol, firma-og skatteattest.
Søknad sendt på vandelskontroll til Politiet, samt at kommunen også har bedt innsendt kopi av
husleiekontrakt.

Tidligere driver i denne lokaliteten har fått en rekke anmerkinger på sin skjenkepraksis fra Politiet –
senest i 3 rapporter fra hendelser våren 2019. Denne driver og skjenkestyrer gikk deretter konkurs og har
innstilt drift og forlatt lokaliteten, slik at utleier/huseier har hatt dette ledig for utleie til evt. nye drivere.
Oppgitt planlagt driftskonsept i ny søknad er pizzeria og bar. Av søkers utfylling pkt. Virksomhet i
søknaden ser det ut til at ny søker kjenner stedets senere noe problematiske historikk mht. skjenkepraksis
– noe som da loves endret hos denne søker.
Selve lokaliteten er et av byens mer kjente serverings-og skjenkesteder i nyere tid, og om stedet igjen
kunne få en seriøs driver må det anses som positivt for Gågaten og Nordbyen.
Det søkes om skjenketider innendørs 12.00-01.00, og utendørs 12.00-23.00. Det mest naturlige er at dette
stedet også får bevilling basert på kommunens alminnelige åpningstids-og skjenketidsregler i kommunens
vedtatte bevillingsreglement – som er lengre enn det søker oppgir som sine ønsker, og det vil være opp til
søker evt. å velge en noe strammere tidsramme som oppgitt i søknaden og som ansvarlig vertskap.
Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.
Politiets rapporter mht. forrige innehaver av skjenkebevilling påpekte en god del mangler og i en av
rapportene fra våren 2019 sies det avslutningsvis:
«For politiet fremstår stedet som uryddig og uten nødvendig kontroll. Det fremstår som nødvendig å pålegge stedet fast, godkjent
ordensvakt i helgene, samt streng oppfølging i forhold til skjenkekontroll. Det anbefales at Halden Kommune sørger for hyppig
skjenkekontroll av stedet i tiden fremover.»

Stedet har i de senere år hatt et ganske ungt publikum, og det foreslås derfor at stedet da ut denne
bevillingsperioden da kun gis bevilling for øl og vin.
Søker oppgir kun seg selv som styrer og daglig leder, og mener at siden han tenker seg ganske begrenset
drift med seg selv alltid til stede når det er åpent, ber han om foreløpig å slippe oppgitt stedfortreder for
styrer – her lyder regelen i alkoholloven:
§ 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
Skjenkestedets størrelse her tilsier egentlig ikke at man gir unntak fra kravet til stedfortreder. Inneværende
bevillingsperiode utløper dog 30.06.2020, og vi lar det allikevel begrunne at søker kan få prøve seg alene
uten stedfortreder ut denne perioden. Deretter vil vi kreve at stedet drives med oppgitt og godkjent
stedfortreder – evt. også før det om våre kontroller eller politiets rapporter skulle begrunne det.
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