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Skjenkebevilling Rått & Rococco - Hilde Nyborg Braarud 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 20.09.2016 
56/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det innvilges bevilling for skjenking av alkoholdige drikker i klasse, 2 og 3 i tidsrommet 
01.10.16 – 01.10.20 for Rått & Rococco og Galleriet v/styrer Hilde Braarud. Stedfortreder 
Gustav Otto Braarud. 

 
Bevillingene gjelder alle dager innenfor de begrensninger som er angitt i til en hver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 
 
 
Behandling/innstilling fra Oppvekst- og omsorgsutvalget 20.09.2016: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Bakgrunn: 

Søker ønsker å gjenskape Rått&Rococco som daglig åpent spisested da hun også har planer 
om å gjenåpne den gamle blomsterbutikken. Driftskonsept vil være latinsk/guatemalsk/norsk 
kjøkken. Det vil søkes om arbeidstillatelse for faglært kompetanse fra Guatemala. Galleriet vil 
bli benyttet til oppdekning av større selskaper, musikkarrangementer, utstillinger med mer. 
Baren vil på kveldstid ha 18-års grense, og ved større arrangement vil det være vakthold.  
 
Gustav Otto Braarud vil være engasjert i driften, og formelt fungere som stedfortreder. Han 
har avlagt skjenkeprøve og har også kompetanse innen vakthold og brannvern.  
 
Det søkes om skjenking for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 innenfor makstiden i 
kommunen.  
 
Søker har i dag midlertidig bevilling ut september 2016. Denne overtok hun fra Beate 
Nicolaisen 1. juli 2016. Søker Hilde Nyborg Braarud vil fungere som styrer. Gustav Otto 
Braarud vil fungere som stedfortreder. 
 
Hilde Nyborg Braarud har gjennomført de nødvendige kunnskapsprøvene. 
 
 
Vurdering: 

I samsvar med alkoholloven § 1-7 har søknaden sendt politiet, skatteoppkrever og Nav for 
uttalelse. Politiet har innvendinger til søknaden. Det forutsettes at også stedfortreder har 
gjennomført skjenkeprøven. Ordenseksjonen i Marker har ingen innvendinger. Nav Marker 
har ingen innsigelser til søknaden. 
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Skatteoppkrever hadde ved søknadstidspunkt innvending mot søknaden, da det var restanser 
på kommunale avgifter. Utfra at søker står med skyldige kommunale avgifter kan ikke 
skatteoppkrever anbefale at det gis skjenkebevilling til Hilde Nyborg Braarud. Stedfortreder 
hadde heller ikke avlagt prøve på søknadstidspunktet. Saken be derfor ikke sendt ut sammen  
 
 
med øvrig innkalling. Søker bekrefter nå at restanser er oppgjort og prøve avlagt, slik at saken 
fremmes til behandling med positiv innstilling. 
 
 
Konklusjon: 

1. Søknad fra Hilde Nyborg Braarud om skjenkebevilling på Rått & Rococco innvilges.  
2. Søknad fra Hilde Nyborg Braarud om skjenkebevilling i galleriet innvilges. 

 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om skjenkebevilling Rått & Rococco 
2. Uttalelse fra Østfold Politidistrikt. 
3. Uttalelse fra Marker Nav. 
4. Uttalelse fra Skatteoppkrever i Marker.  
Vedleggene er tilgjengelige på møtet. 
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