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Serveringsbevilling, ny veikro ved grensen - Grensekroa  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.10.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

Søknad fra Nizamettin Korkmaz om serveringsbevilling ved Grensesenteret Gnr 98 Bnr 10 
(Grensekroa) innvilges. Jan Erik Karlsen godkjennes som daglig leder. 
 
 
Bakgrunn: 
 

Søknad om ny serveringsbevilling mottatt 14.oktober 2013 fra Nizamettin Korkmaz,                 
Aremark. Som daglig leder er oppgitt Jan Erik Karlsen, Tøcksfors. 
 
Søker ønsker å starte opp den gamle Grensekroa ved tollstasjonen. I følge søknaden legges 
opp til et spisested åpent alle dager fra kl 0700 til kl 2400 som skal servere frokost, lunsj, 
middag og kveldsmeny. Norsk og asiatisk mat. Søker har bakgrunn fra hoteller, restauranter, 
veikroer og campingplass i Sverige og driver i dag Furulund Restaurant og Cafe i Aremark. 
Daglig leder har gjennomført og bestått den obligatoriske etablererprøven. 
 
Serveringsarealet er oppgitt til 150 m2 inne og 30 m2 ute 
 
På sikt vurderes også overnatting i hytter, servicebutikk, lekeplass m.v. 
 
Søker har inngått leieavtale for bygget med Zeta Eiendom as. 
 
Vurdering: 
 

I samsvar med krav i serveringsloven §9 er  søknaden sendt politiet for uttale. Likeså er den 
sendt skatteinnkrever og virksomhet familie/helse for uttale. Eventuelle mottatte svar fra disse 
instansene vil legges frem for utvalget/kommunestyret under behandlingen. 
 
Konklusjon: 
 

Forutsatt at søker og daglig leder begge oppfyller kravene til vandel etter serveringsloven §6 
og det ellers ikke kommer vesentlige merknader fra politi, skatteinnkrever eller virksomhet 
familie/helse, vil rådmannen anbefale at søknaden innvilges. 
 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad om ny serveringsbevilling, mottatt 14.oktober 2013 
 Vedlegg til søknaden signert søker og daglig leder 
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