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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Klækken hotell     

Møtedato: 26.08.2020 Tid: 10:00 – 16:30  

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

10:00 – 10:45 Befaring – Bakkeveien 7, Oppmøte på stedet. (Kjører  

                        egne biler)  

10:45 – 11:00 Kjøre til Klækken Hotell  

11:00 – 11:15 Valgutvalgsmøte  

11:15 – 12:00 Lunsj  

12:00 – 12:30 Orientering –Visit Innlandet V/ Ingvild Haraldsen  

12:30 – 13:15 Orientering V/ rådmann Tore Isaksen  

13:15 – 13:30 Pause  

13:30              Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti      Forfall  Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Magnus Herstad Frp FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer H   

Medlem Hans-Petter Aasen Sp FD  

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Stian Bakken Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

Varamedlem Ståle Skjønhaug Ap  Magnus Herstad 

Varamedlem Nanna Kristoffersen R  Hans-Petter Aasen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. rådmann Terje Dahlen, 

kommunalsjefene Hilde B. Fivelsdal, Marianne Mortensen og 

Christine M. Bråthen, Trude B. Steinmo, kommunikasjonssjef Mats 

Øieren. byplansjef Inger Kammerud, klima og næringssjef Bente E. 

Anfinnsen. 
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Merknader  Orientering – Visit Innlandet V/ Ingvild Haraldsen og Arne Jørgen 

Skurdahl 

 Orientering – Medvirkning ifm, kommuneplanens samfunnsdel og 

arealstrategien V/ Bente E. Anfinnsen og Inger Kammerud    

 Repr. Hans-Petter Aasen (Sp) tok sete til sakslisten kl. 13:30. 

 Formannskapet ønsket notat om El-billadere. 

 Presentasjoner fra møtet finner du her:  

   https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

Behandlede saker Fra og med sak 94/20 

til og med sak  163/20 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende:  

Sak 127/20 Økonomirapport 2. kvartal ble ved en feil/inkurie satt langt ned på sakslisten til 

Formannskapet. 

Ordfører ber formannskapet om at den behandles som 1. sak etter orienteringene? 

Sak 126/20 -  Fritidskort ble utsatt i hovedutvalget for oppvekt og kultur (HOK) 19.08.20 og 

skal derfor ikke behandles i formannskapet. 

Et enstemmig formannskap bifalt dette. 

 

Ordfører ber forsamlingen om å lukke møtet for behandling av sakene 128/20 - 163/20. 

Sakene er unntatt offentlighet med hjemmel i fvl § 13 jf. ofl § 13.  

Møtet lukkes med hjemmel i koml. § 11-5 andre ledd.  

Et enstemmig formannskap bifalt dette. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Nina Basberg  Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

94/20 15/9772   

 Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og 

hjemfallsfondet i Ringerike kommune  

 

 

95/20 17/4413   

 Etablering av ladepunkter for el-bil  

 

 

96/20 18/4796   

 Klage - Pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - Fleskerudveien 43 

 

 

97/20 19/692   

 Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

 

98/20 19/4756   

 Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

 

99/20 19/5646   

 Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

 

100/20 20/456   

 Klage på avvisning og avslag om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - 

Fredheim 

 

 

101/20 20/532   

 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

 

102/20 20/1225   

 Fornyelse av skjenkebevilling - 2 Brødre/Scancaf AS  

 

 

103/20 20/1243   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe og Restaurant Maris  
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104/20 20/1244   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Chang Ching House  

 

 

105/20 20/1246   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Dronning Tyra  

 

 

106/20 20/1250   

 Fornyelse av skjenkebevilling - HUMBAR  

 

 

107/20 20/1259   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant  

 

 

108/20 20/1270   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Peppes Pizza/Westbyn Restaurantdrift AS  

 

 

109/20 20/1271   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringkollstua/Fossen Friluft  

 

 

110/20 20/1274   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyhall  

 

 

111/20 20/1276   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerudsetra  

 

 

112/20 20/1279   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Rustad Kafe  

 

 

113/20 20/1283   

 Fornyelse av skjenkebevilling - St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det 

Gyldne Sverd  

 

 

114/20 20/1287   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Santorini/Afrin AS  
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115/20 20/1295   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal  

 

 

116/20 20/1300   

 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Mega Hønefoss  

 

 

117/20 20/1301   

 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Tyristrand  

 

 

118/20 20/1302   

 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Heradsbygda  

 

 

119/20 20/1303   

 Fornyelse av salgsbevilling - Krone Frukt  

 

 

120/20 20/1304   

 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Klekken/Klekken Mathus AS  

 

 

121/20 20/1311   

 Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Hønengaten/Peter Nordahl AS  

 

 

122/20 20/1312   

 Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Osloveien/Geir Ante Stepanenko 

AS  

 

 

123/20 20/1313   

 Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Eikli/Knut Tveter AS  

 

 

124/20 20/1314   

 Fornyelse av salgsbevilling - Åsa Landhandleri  

 

 

125/20 20/1431   

 Salgsbevilling for alkoholdig drikk - Kolonial.no AS  
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126/20 20/1840   

 Fritidskort  

 

 

127/20 20/3558   

 Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

 

128/20 18/4332 Ofl § 13  

 Utvidet salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

 

129/20 20/1229 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet  

 

 

130/20 20/1240 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Bryggerikjelleren  

 

 

131/20 20/1241 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Buttingsrud Camping  

 

 

132/20 20/1242 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe Clint/Palnor AS  

 

 

133/20 20/1245 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Digra Gård/Klækken Hotell ANS  

 

 

134/20 20/1248 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Gledeshuset  

 

 

135/20 20/1249 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Grand Hotell  

 

 

136/20 20/1251 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Hønefoss Bowlingsenter  

 

 

137/20 20/1252 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell  
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138/20 20/1253 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Lloyds Pub  

 

 

139/20 20/1258 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia Skistue/Gode Bygg AS  

 

 

140/20 20/1260 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Pampas Steakhouse  

 

 

141/20 20/1272 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

 

142/20 20/1277 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Gjestegård  

 

 

143/20 20/1280 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Kultursenter  

 

 

144/20 20/1281 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Røsholmstranda Kafelokale  

 

 

145/20 20/1282 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Scandic Hønefoss/Hønefoss Hotelldrift AS  

 

 

146/20 20/1285 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Juvelen  

 

 

147/20 20/1286 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper  

 

 

148/20 20/1289 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Sporten Et & Drekk  

 

 

149/20 20/1290 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Skarrudsetra  
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150/20 20/1291 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Tony's Matglede  

 

 

151/20 20/1292 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Valdresporten Kro  

 

 

152/20 20/1293 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Wallstreet Nightclub  

 

 

153/20 20/1294 Ofl § 13  

 Fornyelse av skjenkebevilling - Værket Industribar/FJ Horeca  

 

 

154/20 20/1297 Unntatt offentlig ofl §13-Lingningslovens §3-13  

 Fornyelse salgsbevilling - Buttingsrud Camping  

 

 

155/20 20/1305 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Hallingby  

 

 

156/20 20/1306 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Sokna  

 

 

157/20 20/1307 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Hønengata  

 

 

158/20 20/1308 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Osloveien  

 

 

159/20 20/1309 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Meny Osloveien  

 

 

160/20 20/1310 Ofl § 13  

 Fornyelse av salgsbevilling - Meny Kuben  

 

 

161/20 20/1561 Unntatt offentlig ofl §13-Lingningslovens §3-13  

 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS  
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162/20 20/2131 Ofl § 13  

 Salgsbevilling for alkohol -  Coop Extra Hvervenkastet  

 

 

163/20 20/2161 Ofl § 13  

 Serverings- og skjenkebevilling - King Havet AS  
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94/20   

Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  
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95/20   

Etablering av ladepunkter for el-bil  

 

Vedtak: 

 

1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 
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96/20   

Klage - Pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - Fleskerudveien 43 

 

Vedtak: 

 

 
1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at punktet om å 

utbedre avløpsforholdene i vedtaket av 03.01.2019 bør omgjøres, og klagen tas ikke til følge 
på det punktet. Fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 må enten etablere et 
forskriftsmessig avløpsanlegg, eller sørge for å koble fra innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester gis 
tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 
forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.  

3. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl § 28 tredje ledd, første punktum.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at punktet om å 

utbedre avløpsforholdene i vedtaket av 03.01.2019 bør omgjøres, og klagen tas ikke til følge 
på det punktet. Fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 må enten etablere et 
forskriftsmessig avløpsanlegg, eller sørge for å koble fra innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester gis 
tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 
forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.  

3. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl § 28 tredje ledd, første punktum.  

 

 



  

Side 13 av 86 

 

 

97/20   

Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
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Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak: 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 
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Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

Vedtak: 

 

- Tilskudd innvilges med kroner 80 000,- og belastes formannskapets disposisjonskonto 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

- Tilskudd innvilges med kroner 80 000,- og belastes formannskapets disposisjonskonto 
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Klage på avvisning og avslag om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - Fredheim 

 

Vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avvisningsvedtak i 

formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge. 

2. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr i formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avvisningsvedtak i 

formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge. 

2. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr i formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd Samarbeidsalliansen 

Osloregionen 

 

Vedtak: 

 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - 2 Brødre/Scancaf AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Scancaf AS, org.nr. 983 425 739, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for 2 Brødre, Søndre Torv 4, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver E. Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen, og Reinhardt G. 

Skøien f. 11.01.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Scancaf AS, org.nr. 983 425 739, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for 2 Brødre, Søndre Torv 4, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver E. Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen, og Reinhardt G. 

Skøien f. 11.01.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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103/20   

Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe og Restaurant Maris  

 

Vedtak: 

 

 

 Cafe og Restaurant Maris, org.nr. 919 366 311, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Maris, Søndre Torv 2, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Oanhthi Hoang Tran, f. 02.10.1977, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Cafe og Restaurant Maris, org.nr. 919 366 311, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Maris, Søndre Torv 2, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Oanhthi Hoang Tran, f. 02.10.1977, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Chang Ching House  

 

Vedtak: 

 

 

 Chang Ching House Zhi Peng, org.nr. 995 471 647, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Bloms Gate 9, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Zhi Peng, f. 11.04.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og Lu Chuan Mei, f. 

20.07.1950, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Chang Ching House Zhi Peng, org.nr. 995 471 647, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Bloms Gate 9, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Zhi Peng, f. 11.04.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og Lu Chuan Mei, f. 

20.07.1950, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Dronning Tyra  

 

Vedtak: 

 

 

 Dronning Tyras Båtforening, org.nr. 814 484 122, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for MS Dronning Tyra/MS Slepa og Glatvedt Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ragnar Braata, f. 21.06.1963, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Gårdvik, f. 09.09.1954, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Dronning Tyras Båtforening, org.nr. 814 484 122, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for MS Dronning Tyra/MS Slepa og Glatvedt Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ragnar Braata, f. 21.06.1963, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Gårdvik, f. 09.09.1954, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 



  

Side 22 av 86 

 

 

106/20   

Fornyelse av skjenkebevilling - HUMBAR  

 

Vedtak: 

 

 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Humbar, Nordre Torv 2, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 John Anders Henrik Berling, f. 05.10.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Emil Andre Larsen, f. 30.01.1991, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Humbar, Nordre Torv 2, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 John Anders Henrik Berling, f. 05.10.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Emil Andre Larsen, f. 30.01.1991, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant  

 

Vedtak: 

 

 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu, org.nr. 989 587 528, gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant, Fossveien 5, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Wu Zong, f. 17.09.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Jie Zia, f. 

05.03.1973, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu, org.nr. 989 587 528, gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant, Fossveien 5, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Wu Zong, f. 17.09.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Jie Zia, f. 

05.03.1973, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Peppes Pizza/Westbyn Restaurantdrift AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Westbyn Restaurantdrift AS, org.nr. 986 095 128, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Peppes Pizza Hønefoss, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Øyvind Westbyn, f. 07.09.1969, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Westbyn, f. 03.01.1972, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 Westbyn Restaurantdrift AS, org.nr. 986 095 128, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Peppes Pizza Hønefoss, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Øyvind Westbyn, f. 07.09.1969, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Westbyn, f. 03.01.1972, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Ringkollstua/Fossen Friluft  

 

Vedtak: 

 

 

 Fossen Friluft AS, org.nr. 998 213 193, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, Ringkollveien, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Espen Sparstad, f. 31.03.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og Endre 

Solhjem Knutsen, f. 09.03.1987, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Fossen Friluft AS, org.nr. 998 213 193, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, Ringkollveien, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Espen Sparstad, f. 31.03.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og Endre 

Solhjem Knutsen, f. 09.03.1987, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyhall  

 

Vedtak: 

 

 

 Ringerike Ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Ishockeyhall, Ringeriksgata, 3503 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Veronica M. Simensen, f. 25.11.1979, godkjennes som styrer for bevillingen, og May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike Ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Ishockeyhall, Ringeriksgata, 3503 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Veronica M. Simensen, f. 25.11.1979, godkjennes som styrer for bevillingen, og May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerudsetra  

 

Vedtak: 

 

 

 Ole Ringerud Jr, org.nr. 970 397 558, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringerudsetra, Ringerudseterveien, 3516 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Anette Ringerud Bråthen, f. 04.05.1983, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ole Ringerud Jr, org.nr. 970 397 558, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringerudsetra, Ringerudseterveien, 3516 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Anette Ringerud Bråthen, f. 04.05.1983, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Rustad Kafe  

 

Vedtak: 

 

 

 Rustad Kafe AS, org.nr. 916 070 810, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Rustad Kafe, Hallingdalsveien 21, 3534, Sokna. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Håvard Rustad, f. 02.08.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hanne 

Rustad, f. 30.04.1968, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Rustad Kafe AS, org.nr. 916 070 810, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Rustad Kafe, Hallingdalsveien 21, 3534, Sokna. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Håvard Rustad, f. 02.08.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hanne 

Rustad, f. 30.04.1968, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det Gyldne Sverd  

 

Vedtak: 

 

 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det Gyldne Sverd, org.nr. 971 077 638, gis 

alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Losjelokalene, Dronning 

Åstas gate 14, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver Erhard Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det Gyldne Sverd, org.nr. 971 077 638, gis 

alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Losjelokalene, Dronning 

Åstas gate 14, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver Erhard Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024.
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Fornyelse av skjenkebevilling - Santorini/Afrin AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

 

 Veikroa Nes i Ådal AS, org.nr. 917 543 380, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ole Bjarne Strømmen, f. 25.02.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ellen 

Bjerga, f. 27.04.1990, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Veikroa Nes i Ådal AS, org.nr. 917 543 380, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ole Bjarne Strømmen, f. 25.02.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ellen 

Bjerga, f. 27.04.1990, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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Fornyelse av salgsbevilling - Coop Mega Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Mega Hønefoss, Industrigata 1, 3515 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Karianne Olsen Frog. f 7.2.1074 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Morten 

Olsen f. 12.7.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Mega Hønefoss, Industrigata 1, 3515 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Karianne Olsen Frog. f 7.2.1074 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Morten 

Olsen f. 12.7.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Tyristrand  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Krister Fossum f. 1.9.1986 godkjennes som styrer av bevillingen og Hege Tangen f. 

1.7.1960 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Krister Fossum f. 1.9.1986 godkjennes som styrer av bevillingen og Hege Tangen f. 

1.7.1960 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Heradsbygda  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Håkon Djønne f. 27.5.1983 godkjennes som styrer av bevillingen og Heidi Elverum f.  

30.12.1959 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Håkon Djønne f. 27.5.1983 godkjennes som styrer av bevillingen og Heidi Elverum f.  

30.12.1959 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

119/20   

Fornyelse av salgsbevilling - Krone Frukt  

 

Vedtak: 
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 Krone Frukt AS org.nr 915 832 687 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Krone Frukt, Storgata 17, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Hanar Mohammed f. 14.10.1993 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Krone Frukt AS org.nr 915 832 687 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Krone Frukt, Storgata 17, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Hanar Mohammed f. 14.10.1993 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Klekken/Klekken Mathus AS  

 

Vedtak: 

 

 Klekken Mathus As org.nr 995 607 964 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Klekken, Øvre Klekken vei 53, 3514 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer av bevillingen og Jorid Stene f. 6.5.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Klekken Mathus As org.nr 995 607 964 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Klekken, Øvre Klekken vei 53, 3514 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer av bevillingen og Jorid Stene f. 6.5.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Hønengaten/Peter Nordahl AS  

 

Vedtak: 

 

 Peter Nordahl AS org.nr 919 677 198 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengata, Hønengata 18 A, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Peter Nordahl f. 5.7.1979 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette Gomnes f. 

21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Peter Nordahl AS org.nr 919 677 198 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengata, Hønengata 18 A, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Peter Nordahl f. 5.7.1979 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette Gomnes f. 

21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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122/20   

Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Osloveien/Geir Ante Stepanenko AS  

 

Vedtak: 

 

 Geir Ante Stepanenko AS org.nr 982 110 912 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Osloveien, Osloveien 10, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Geir Ante Stepanenko f. 13.3.1975 godkjennes som styrer av bevillingen og Even Andreas 

Aagesen f. 27.6.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Geir Ante Stepanenko AS org.nr 982 110 912 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Osloveien, Osloveien 10, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Geir Ante Stepanenko f. 13.3.1975 godkjennes som styrer av bevillingen og Even Andreas 

Aagesen f. 27.6.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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123/20   

Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Eikli/Knut Tveter AS  

 

Vedtak: 

 

 Knut Tveter AS org.nr 959 575 053 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Eikli, Barbroveien 7, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Knut Tveter f. 14.9.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Steffen Tveter f. 

26.4.1992 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Knut Tveter AS org.nr 959 575 053 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Eikli, Barbroveien 7, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Knut Tveter f. 14.9.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Steffen Tveter f. 

26.4.1992 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  
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124/20   

Fornyelse av salgsbevilling - Åsa Landhandleri  

 

Vedtak: 

 

 Åsa landhandleri Thomas Røseth Hansen org.nr 983 040 349 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Åsa landhandleri, Åsaveien 672, Hønefoss.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Thomas Røseth Hansen f. 4.9.1970. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Åsa landhandleri Thomas Røseth Hansen org.nr 983 040 349 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Åsa landhandleri, Åsaveien 672, Hønefoss.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Thomas Røseth Hansen f. 4.9.1970. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 
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125/20   

Salgsbevilling for alkoholdig drikk - Kolonial.no AS  

 

Vedtak: 

 

 Kolonial.no AS gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent 

alkohol 

 Bevillingen gjelder for nettbestilling på kolonial.no med hjemlevering til kunde 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Jon Kåre Stene f. 3.3.1981godkjennes som styrer av bevillingen, og Mats Egil Barlo f. 

29.8.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 

– 2024 for Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kolonial.no AS gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent 

alkohol 

 Bevillingen gjelder for nettbestilling på kolonial.no med hjemlevering til kunde 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Jon Kåre Stene f. 3.3.1981godkjennes som styrer av bevillingen, og Mats Egil Barlo f. 

29.8.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 

– 2024 for Ringerike kommune. 
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126/20   

Fritidskort  

 

Vedtak: 

 

Saken ble utsatt i Hovedutvalget (HOK) og vil komme tilbake for behandling i 

formannskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vurdering tas til orientering. 
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127/20   

Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

Vedtak: 

 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 

 

 

 

 

 

Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   



  

Side 44 av 86 

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 
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d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres 

med 16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

5.  Øremerket statlig tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, foreslås brukt 

slik: Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000 Tyristrand skole 1 800 000 Lys 

gymsaler Tyristrand hallen 480 000 Veien skolen 300 000 Veienmarka 350 000 Hallingby 400 

000 Maling skoler 470 000 Vang anbud hallingby anbud Maling barnehager Tyristrand 150 

000 Hvervenmoen 150 000 7 100 000 Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-veier 7 

000 000 SUM 14 100 000 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens korrigerte innstilling med tilleggspunkt 5 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   
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a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 

 

 

 

 

Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   
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 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 

 

d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres 

med 16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 
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g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 
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128/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Utvidet salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

Vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis utvidet salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol.  

 Utvidelsen gjelder salg av alkoholholdig drikk fra nettbutikk med hjemlevering eller 

henting i butikk fra Meny Osloveien, Dronning Åstas gate 4, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Elisabeth Gomnæs f. 25.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen, og Camilla T. 

Walderstøen f. 30.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 

– 2024 for Ringerike kommune. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis utvidet salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol.  

 Utvidelsen gjelder salg av alkoholholdig drikk fra nettbutikk med hjemlevering eller 

henting i butikk fra Meny Osloveien, Dronning Åstas gate 4, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Elisabeth Gomnæs f. 25.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen, og Camilla T. 

Walderstøen f. 30.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 

– 2024 for Ringerike kommune. 
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129/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet  

 

Vedtak: 

 

 

 Brasserie Fengselet AS, org.nr. 993 375 802, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Thomas Haugseth, f. 18.09.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og Åsmund 

Rangnes, f. 04.08.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Brasserie Fengselet AS, org.nr. 993 375 802, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Thomas Haugseth, f. 18.09.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og Åsmund 

Rangnes, f. 04.08.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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130/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Bryggerikjelleren  

 

Vedtak: 

 

 

 Bryggerikjelleren AS, org.nr. 922 140 936, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren, Kongens Gate 3, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Steffen Skavdal, f. 06.11.1973, godkjennes som styrer for bevillingen, og Bujar 

Ismajli, f. 15.11.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Bryggerikjelleren AS, org.nr. 922 140 936, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren, Kongens Gate 3, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Steffen Skavdal, f. 06.11.1973, godkjennes som styrer for bevillingen, og Bujar 

Ismajli, f. 15.11.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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131/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Buttingsrud Camping  

 

Vedtak: 

 

 

 Buttingsrud Camping v/Trond Helge F.O. Buttingsrud, org.nr. 984 440 464, gis 

alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Buttingsrud Camping, 

Ådalseveien 690, 3525 Hallingby. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kristine Furuseth, f. 06.08.1975, godkjennes som styrer for bevillingen, og Trond 

Helge F. O. Buttingsrud, f. 03.01.1968, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Buttingsrud Camping v/Trond Helge F.O. Buttingsrud, org.nr. 984 440 464, gis 

alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Buttingsrud Camping, 

Ådalseveien 690, 3525 Hallingby. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kristine Furuseth, f. 06.08.1975, godkjennes som styrer for bevillingen, og Trond 

Helge F. O. Buttingsrud, f. 03.01.1968, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
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politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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132/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe Clint/Palnor AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Palnor AS, org.nr. 918 532 676, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1 D, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ly Thi Mai, f. 12.06.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og Lien Thi Mai, f. 

02.01.1979, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Palnor AS, org.nr. 918 532 676, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1 D, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ly Thi Mai, f. 12.06.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og Lien Thi Mai, f. 

02.01.1979, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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133/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Digra Gård/Klækken Hotell ANS  

 

Vedtak: 

 

 

 Klækken Hotell ANS, org.nr. 958 873 190, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Digra Gård, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Knut Olav Lunde, f. 14.10.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ole 

Gunnar Borlaug, f. 23.07.1969, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Klækken Hotell ANS, org.nr. 958 873 190, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Digra Gård, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Knut Olav Lunde, f. 14.10.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ole 

Gunnar Borlaug, f. 23.07.1969, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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134/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Gledeshuset  

 

Vedtak: 

 

 

 Gledeshuset Drift AS, org.nr. 918 775 102, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Gledeshuset, Strandgata 1 og 3, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Erik Stokke, f. 14.05.1961, godkjennes som styrer for bevillingen, og Veronica 

Smotrys, f. 07.05.1995, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Gledeshuset Drift AS, org.nr. 918 775 102, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Gledeshuset, Strandgata 1 og 3, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Erik Stokke, f. 14.05.1961, godkjennes som styrer for bevillingen, og Veronica 

Smotrys, f. 07.05.1995, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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135/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Grand Hotell  

 

Vedtak: 

 

 

 Grand Hotell Hønefoss AS, org.nr. 982 603 080, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell, Stabells gate 8, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Trond Jørgensen, f. 14.01.1965, godkjennes som styrer for bevillingen, og Jon Guldal, 

f. 26.03.1959, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Grand Hotell Hønefoss AS, org.nr. 982 603 080, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell, Stabells gate 8, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Trond Jørgensen, f. 14.01.1965, godkjennes som styrer for bevillingen, og Jon Guldal, 

f. 26.03.1959, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 



  

Side 58 av 86 

 

 

136/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Hønefoss Bowlingsenter  

 

Vedtak: 

 

 

 Hønefoss Bowlingsenter AS, org.nr. 985 867 712, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Leif Magne Johnsrud, f. 20.10.1969, godkjennes som styrer for bevillingen, og Øyvin 

Kulseng, f. 24.12.1995, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Hønefoss Bowlingsenter AS, org.nr. 985 867 712, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Leif Magne Johnsrud, f. 20.10.1969, godkjennes som styrer for bevillingen, og Øyvin 

Kulseng, f. 24.12.1995, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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137/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell  

 

Vedtak: 

 

 

 Klækken Hotell ANS, org.nr. 958 873 190, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Knut Olav Lunde, f. 14.10.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ole 

Gunnar Borlaug, f. 23.07.1969, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Klækken Hotell ANS, org.nr. 958 873 190, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Knut Olav Lunde, f. 14.10.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ole 

Gunnar Borlaug, f. 23.07.1969, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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138/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Lloyds Pub  

 

Vedtak: 

 

 

 Svensrud Invest Lloyds Pub, org.nr. 884 330 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Hans Christian Svensrud, f. 01.03.1972, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Maxim Gjerdalen Foray, f. 22.07.1994 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Svensrud Invest Lloyds Pub, org.nr. 884 330 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Hans Christian Svensrud, f. 01.03.1972, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Maxim Gjerdalen Foray, f. 22.07.1994 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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139/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia Skistue/Gode Bygg AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling til Gode Bygg AS, org.nr. 920 772 048, for 

Løvlia Skistue, Stubdalsveien - Åsa, 3512 Hønefoss, innvilges ikke. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling til Gode Bygg AS, org.nr. 920 772 048, for 

Løvlia Skistue, Stubdalsveien - Åsa, 3512 Hønefoss, innvilges ikke. 
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140/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Pampas Steakhouse  

 

Vedtak: 

 

 

 Pampas - Nussbaumer, org.nr. 991 488 480, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Pampas Steakhouse, Søndre Torv 4B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Birgit Schwarz, f. 28.04.1963, godkjennes som styrer for bevillingen, og Bernhard 

Nussbaumer, f. 20.01.1961, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Pampas - Nussbaumer, org.nr. 991 488 480, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Pampas Steakhouse, Søndre Torv 4B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Birgit Schwarz, f. 28.04.1963, godkjennes som styrer for bevillingen, og Bernhard 

Nussbaumer, f. 20.01.1961, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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141/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

Vedtak: 

 

 

 Ringerike Studentkro, org.nr. 999 649 629, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kristian Lofthus, f. 10.12.1996, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Ringerike Studentkro, org.nr. 999 649 629, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kristian Lofthus, f. 10.12.1996, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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142/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Gjestegård  

 

Vedtak: 

 

 

 Ringerike Gjestegård AS, org.nr. 880 961 632, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Gjestegård, Osloveien 77, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Gisle Arnesen, f. 24.01.1960, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hilde 

Arnesen, f. 06.01.1960, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Ringerike Gjestegård AS, org.nr. 880 961 632, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Gjestegård, Osloveien 77, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Gisle Arnesen, f. 24.01.1960, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hilde 

Arnesen, f. 06.01.1960, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 



  

Side 65 av 86 

 

143/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Kultursenter  

 

Vedtak: 

 

 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter, org.nr. 990 457 158, gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Kultursenter, Hønefoss Bru 3, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Tage Hybertsen, f. 07.12.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Maja 

Stikbakke, f. 28.02.1988, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter, org.nr. 990 457 158, gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Kultursenter, Hønefoss Bru 3, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Tage Hybertsen, f. 07.12.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Maja 

Stikbakke, f. 28.02.1988, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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144/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Røsholmstranda Kafelokale  

 

Vedtak: 

 

 

 Tony’s Matglede AS, org.nr. 912 520 374, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Røsholmstranda Kafelokale, Røsholmstranda 200, 3519 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Christian Buen, f.18.08.1986, godkjennes som styrer for bevillingen, og Antoine 

Georges Maatouk, f. 15.02.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Tony’s Matglede AS, org.nr. 912 520 374, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Røsholmstranda Kafelokale, Røsholmstranda 200, 3519 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Christian Buen, f.18.08.1986, godkjennes som styrer for bevillingen, og Antoine 

Georges Maatouk, f. 15.02.1982, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
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politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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145/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Scandic Hønefoss/Hønefoss Hotelldrift AS  

 

Vedtak: 

 

 

 Hønefoss Hotelldrift AS, org.nr. 920 034 748, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Scandic Hønefoss, Kongens Gate 3, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kåre Grønli, f. 01.08.1958, godkjennes som styrer for bevillingen, og Silje Skolås, f. 

20.11.1992, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Hønefoss Hotelldrift AS, org.nr. 920 034 748, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Scandic Hønefoss, Kongens Gate 3, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kåre Grønli, f. 01.08.1958, godkjennes som styrer for bevillingen, og Silje Skolås, f. 

20.11.1992, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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146/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Juvelen  

 

Vedtak: 

 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS, org.nr. 923 004 432, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Juvelen, Storgata 12, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Inez Le, f. 

22.03.1976, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS, org.nr. 923 004 432, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Juvelen, Storgata 12, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Inez Le, f. 

22.03.1976, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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147/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper  

 

Vedtak: 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS, org.nr. 923 004 432, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper, Storgata 12, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Inez Le, f. 

22.03.1976, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS, org.nr. 923 004 432, gis skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper, Storgata 12, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Inez Le, f. 

22.03.1976, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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148/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Sporten Et & Drekk  

 

Vedtak: 

 

 

 Sporten Et & Drekk, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Sporten Et & Drekk, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kari Arvo Kalevi Heino, f. 15.01.1960, godkjennes som styrer for bevillingen, og Paal 

Zachariasen, f. 27.10.1965, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Sporten Et & Drekk, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Sporten Et & Drekk, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Kari Arvo Kalevi Heino, f. 15.01.1960, godkjennes som styrer for bevillingen, og Paal 

Zachariasen, f. 27.10.1965, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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149/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Skarrudsetra  

 

Vedtak: 

 

 

 Skarrudsetra v/Gamkinn, org.nr. 921 799 489, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Skarrudsetra, Skarrudveien 32, 3516 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Gunvor Gamkinn, f. 16.05.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Egil 

Eriksrud, f. 01.03.1972, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Skarrudsetra v/Gamkinn, org.nr. 921 799 489, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Skarrudsetra, Skarrudveien 32, 3516 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Gunvor Gamkinn, f. 16.05.1971, godkjennes som styrer for bevillingen, og Egil 

Eriksrud, f. 01.03.1972, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 
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150/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Tony's Matglede  

 

Vedtak: 

 

 

 Tony’s Matglede AS, org.nr. 912 520 374, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Matglede, Hønegata 71, 3515 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Antoine Georges Maatouk, f. 15.02.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Christian Buen, f. 18.08.1986, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Tony’s Matglede AS, org.nr. 912 520 374, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Matglede, Hønegata 71, 3515 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Antoine Georges Maatouk, f. 15.02.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Christian Buen, f. 18.08.1986, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 



  

Side 74 av 86 

 

151/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Valdresporten Kro  

 

Vedtak: 

 

 

 Valdresporten Kro AS, org.nr. 984 655 258, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Valdresporten Kro, Ådalsvegen 1356, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Rune Tala, f. 21.07.1972, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hans Erik Sørum, 

f. 20.12.1965, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Valdresporten Kro AS, org.nr. 984 655 258, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Valdresporten Kro, Ådalsvegen 1356, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Rune Tala, f. 21.07.1972, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hans Erik Sørum, 

f. 20.12.1965, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 



  

Side 75 av 86 

 

152/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Wallstreet Nightclub  

 

Vedtak: 

 

 

 Wallstreet Nightclub AS, org.nr. 913 715 888, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Wallstreet Nightclub, Stabells gate 12 A, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Geir Ditlev Sæther, f. 05.02.1962, godkjennes som styrer for bevillingen, og Robert 

Sean Møller, f. 20.01.1975, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Wallstreet Nightclub AS, org.nr. 913 715 888, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Wallstreet Nightclub, Stabells gate 12 A, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Geir Ditlev Sæther, f. 05.02.1962, godkjennes som styrer for bevillingen, og Robert 

Sean Møller, f. 20.01.1975, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 



  

Side 76 av 86 

 

153/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av skjenkebevilling - Værket Industribar/FJ Horeca  

 

Vedtak: 

 

 

 FJ Horeca AS, org.nr. 921 088 205, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Johan Jørgensen, f. 01.04.1962, godkjennes som styrer for bevillingen, og Fridthjof 

Selmer Jørgensen, f. 06.09.1989, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 FJ Horeca AS, org.nr. 921 088 205, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Johan Jørgensen, f. 01.04.1962, godkjennes som styrer for bevillingen, og Fridthjof 

Selmer Jørgensen, f. 06.09.1989, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 



  

Side 77 av 86 

 

 

154/20 Unntatt offentlig ofl §13-Lingningslovens §3-13 Ligningslovens §3-13 

Fornyelse salgsbevilling - Buttingsrud Camping  

 

Vedtak: 

 

 Buttingsrud camping v/ Trond Helge F. O. Buttingsrud org.nr 984 440 464 gis bevilling 

for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Buttingsrud camping, Ådalsveien 690, 3525 Hallingby. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Trond Helge F. O. Buttingsrud f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og 

Kristine F. Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 Buttingsrud camping v/ Trond Helge F. O. Buttingsrud org.nr 984 440 464 gis bevilling 

for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Buttingsrud camping, Ådalsveien 690, 3525 Hallingby. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Trond Helge F. O. Buttingsrud f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og 

Kristine F. Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 



  

Side 78 av 86 

 

 

155/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Hallingby  

 

Vedtak: 

 

 

  

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 579 Hallingby, Gamle Ådalsvei 23 A og B, 3525 Hallingby 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Stian Kragholm Olsen f. 1.9.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Stian Sandland 

f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

  

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 579 Hallingby, Gamle Ådalsvei 23 A og B, 3525 Hallingby 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Stian Kragholm Olsen f. 1.9.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Stian Sandland 

f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  



  

Side 79 av 86 

 

156/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Sokna  

 

Vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 575 Sokna, Hallingdalsveien 30, 3534 Sokna. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Peter Andreas Birath f. 10.12.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Christian 

Ellingsen f. 6.1.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 575 Sokna, Hallingdalsveien 30, 3534 Sokna. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Peter Andreas Birath f. 10.12.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Christian 

Ellingsen f. 6.1.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  



  

Side 80 av 86 

157/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Hønengata  

 

Vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 572 Hønengata, Hønengata 70 B, 3515 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden 

 Odd Arild Ottesen f. 22.3.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Kjersti Irene 

Eriksen f. 3.1.1980 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 572 Hønengata, Hønengata 70 B, 3515 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden 

 Odd Arild Ottesen f. 22.3.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Kjersti Irene 

Eriksen f. 3.1.1980 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 



  

Side 81 av 86 

 

 

158/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Kiwi Osloveien  

 

Vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 525 Osloveien, Dronning Åstas gate 10, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Jones Derraz f. 3.12.1992 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Knestang 

f.15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Kiwi 525 Osloveien, Dronning Åstas gate 10, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Jones Derraz f. 3.12.1992 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Knestang 

f.15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  



  

Side 82 av 86 

159/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Meny Osloveien  

 

Vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Meny Osloveien, Dronning Åstas gate 4, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Elisabeth Gomnæs f. 5.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Camilla 

Walderstøen f. 30.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Meny Osloveien, Dronning Åstas gate 4, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Elisabeth Gomnæs f. 5.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Camilla 

Walderstøen f. 30.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 



  

Side 83 av 86 

 

 

160/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Fornyelse av salgsbevilling - Meny Kuben  

 

Vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Meny Kuben, Kong Rings gate 1, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Lill-Ann Gulbrandsen Enger f. 4.4.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Trond 

Werner Olsen f. 17.8.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Meny Kuben, Kong Rings gate 1, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Lill-Ann Gulbrandsen Enger f. 4.4.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Trond 

Werner Olsen f. 17.8.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 



  

Side 84 av 86 

 

 

161/20 

Unntatt offentlig ofl §13-Lingningslovens §3-13 Ligningslovens §3-13 

Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS  

 

Vedtak: 

 

 Lokalbrygg AS org.nr 924 455 500 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gjelder nettsalg med utlevering fra Posten Norge 

 Eirik Petter Tomter f. 22.3.1998 godkjennes som styrer av bevillingen og Pia Rødsten 

f. 1.6.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Lokalbrygg AS org.nr 924 455 500 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gjelder nettsalg med utlevering fra Posten Norge 

 Eirik Petter Tomter f. 22.3.1998 godkjennes som styrer av bevillingen og Pia Rødsten 

f. 1.6.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune 

 

 



  

Side 85 av 86 

 

 

162/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Salgsbevilling for alkohol -  Coop Extra Hvervenkastet  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Hvervenkastet, Osloveien 75, Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Magne Gunnar Nybakke f. 26.5.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Elin 

Jonsson f. 13.12.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Hvervenkastet, Osloveien 75, Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden. 

 Magne Gunnar Nybakke f. 26.5.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Elin 

Jonsson f. 13.12.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  



  

Side 86 av 86 

163/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Serverings- og skjenkebevilling - King Havet AS  

 

Vedtak: 

 

 King Havet AS org.nr 920 713 327, gis serveringsbevilling og alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co, Storgata 4, 3510 

Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Jian Wang f. 9.1.1976 godkjennes som styrer for bevillingen, og Qiang Cheng f. 

8.4.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 King Havet AS org.nr 920 713 327, gis serveringsbevilling og alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co, Storgata 4, 3510 

Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Jian Wang f. 9.1.1976 godkjennes som styrer for bevillingen, og Qiang Cheng f. 

8.4.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1225-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 102/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - 2 Brødre/Scancaf AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Scancaf AS, org.nr. 983 425 739, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for 2 Brødre, Søndre Torv 4, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver E. Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen, og Reinhardt G. 

Skøien f. 11.01.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1243-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 103/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe og Restaurant Maris  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Cafe og Restaurant Maris, org.nr. 919 366 311, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Maris, Søndre Torv 2, 3510 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Oanhthi Hoang Tran, f. 02.10.1977, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1244-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 104/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Chang Ching House  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Chang Ching House Zhi Peng, org.nr. 995 471 647, gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Bloms Gate 9, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Zhi Peng, f. 11.04.1982, godkjennes som styrer for bevillingen, og Lu Chuan Mei, f. 

20.07.1950, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1246-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 105/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Dronning Tyra  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Dronning Tyras Båtforening, org.nr. 814 484 122, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for MS Dronning Tyra/MS Slepa og Glatvedt Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ragnar Braata, f. 21.06.1963, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Gårdvik, f. 09.09.1954, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1250-8  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 106/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - HUMBAR  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Humbar, Nordre Torv 2, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 John Anders Henrik Berling, f. 05.10.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og 

Emil Andre Larsen, f. 30.01.1991, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1259-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 107/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu, org.nr. 989 587 528, gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant, Fossveien 

5, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Wu Zong, f. 17.09.1966, godkjennes som styrer for bevillingen, og Jie Zia, f. 

05.03.1973, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1270-9  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 108/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Peppes Pizza/Westbyn Restaurantdrift 

AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Westbyn Restaurantdrift AS, org.nr. 986 095 128, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Peppes Pizza Hønefoss, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Øyvind Westbyn, f. 07.09.1969, godkjennes som styrer for bevillingen, og Harald 

Westbyn, f. 03.01.1972, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1271-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 109/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Ringkollstua/Fossen Friluft  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Fossen Friluft AS, org.nr. 998 213 193, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, Ringkollveien, 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Espen Sparstad, f. 31.03.1987, godkjennes som styrer for bevillingen, og Endre 

Solhjem Knutsen, f. 09.03.1987, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1274-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 110/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyhall  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Ringerike Ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Ishockeyhall, Ringeriksgata, 3503 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Veronica M. Simensen, f. 25.11.1979, godkjennes som styrer for bevillingen, og May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1276-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 111/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerudsetra  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Ole Ringerud Jr, org.nr. 970 397 558, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringerudsetra, Ringerudseterveien, 3516 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Anette Ringerud Bråthen, f. 04.05.1983, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1279-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 112/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Rustad Kafe  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Rustad Kafe AS, org.nr. 916 070 810, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Rustad Kafe, Hallingdalsveien 21, 3534, Sokna. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Håvard Rustad, f. 02.08.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Hanne 

Rustad, f. 30.04.1968, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1283-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 113/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det 

Gyldne Sverd  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte til Det Gyldne Sverd, org.nr. 971 077 638, gis 

alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Losjelokalene, 

Dronning Åstas gate 14, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Iver Erhard Skøien, f. 05.05.1978, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1287-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 114/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Santorini/Afrin AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer for bevillingen. 

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1295-9  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 115/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Veikroa Nes i Ådal AS, org.nr. 917 543 380, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

skjenkestedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

bevillingsperioden. 

 Ole Bjarne Strømmen, f. 25.02.1968, godkjennes som styrer for bevillingen, og Ellen 

Bjerga, f. 27.04.1990, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenking av alkohol utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan for 

Ringerike kommune 2020-2024. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1300-8  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 116/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Mega Hønefoss  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Mega Hønefoss, Industrigata 1, 3515 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden.  

 Karianne Olsen Frog. f 7.2.1074 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Morten 

Olsen f. 12.7.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1301-8  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 117/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Tyristrand  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden.  

 Krister Fossum f. 1.9.1986 godkjennes som styrer av bevillingen og Hege Tangen f. 

1.7.1960 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1302-9  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 118/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Heradsbygda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden.  

 Håkon Djønne f. 27.5.1983 godkjennes som styrer av bevillingen og Heidi Elverum f.  

30.12.1959 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1303-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 119/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Krone Frukt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Krone Frukt AS org.nr 915 832 687 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Krone Frukt, Storgata 17, 3510 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Hanar Mohammed f. 14.10.1993 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1304-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 120/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Klekken/Klekken Mathus AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Klekken Mathus As org.nr 995 607 964 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Klekken, Øvre Klekken vei 53, 3514 Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden.  

 Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer av bevillingen og Jorid Stene f. 6.5.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1311-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 121/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Hønengaten/Peter Nordahl AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Peter Nordahl AS org.nr 919 677 198 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengata, Hønengata 18 A, 3513 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Peter Nordahl f. 5.7.1979 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette Gomnes f. 

21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1312-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 122/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Osloveien/Geir Ante 

Stepanenko AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Geir Ante Stepanenko AS org.nr 982 110 912 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Osloveien, Osloveien 10, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Geir Ante Stepanenko f. 13.3.1975 godkjennes som styrer av bevillingen og Even 

Andreas Aagesen f. 27.6.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1313-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 123/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - REMA 1000 Eikli/Knut Tveter AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Knut Tveter AS org.nr 959 575 053 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Eikli, Barbroveien 7, 3511 Hønefoss. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Knut Tveter f. 14.9.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Steffen Tveter f. 

26.4.1992 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1314-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 124/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Åsa Landhandleri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Åsa landhandleri Thomas Røseth Hansen org.nr 983 040 349 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Åsa landhandleri, Åsaveien 672, Hønefoss.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Thomas Røseth Hansen f. 4.9.1970. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1431-8  Arkiv: U62  

 

Sak: 125/20 

 

Saksprotokoll - Salgsbevilling for alkoholdig drikk - Kolonial.no AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Kolonial.no AS gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol 

 Bevillingen gjelder for nettbestilling på kolonial.no med hjemlevering til kunde 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i 

perioden. 

 Jon Kåre Stene f. 3.3.1981godkjennes som styrer av bevillingen, og Mats Egil Barlo f. 

29.8.1988 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2020 – 2024 for Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp og MDG). 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3558-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 127/20 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt 

grunnskoleopplæring mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 

 

 

 

 

 

Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 
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 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres 

med 16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

5.  Øremerket statlig tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, foreslås brukt 

slik: Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000 Tyristrand skole 1 800 000 Lys 

gymsaler Tyristrand hallen 480 000 Veien skolen 300 000 Veienmarka 350 000 Hallingby 

400 000 Maling skoler 470 000 Vang anbud hallingby anbud Maling barnehager Tyristrand 

150 000 Hvervenmoen 150 000 7 100 000 Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-

veier 7 000 000 SUM 14 100 000 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens korrigerte innstilling med tilleggspunkt 5 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten
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