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SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED
HØNEFOSS BOWLINGSENTER

Forslag til vedtak:
Hønefoss bowlingsenter gis utvidet skjenkebevilling.
Utvidelsen gis for banearealet og gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2.
Utvidelsen gjelder fra fredag klokken 19:00 til lørdag klokken 02:00, lørdag fra klokken
20:00 til søndag klokken 02:00.
Det settes som vilkår at det ikke befinner seg personer under 18 i banelokalene så lenge
skjenking skjer og at virksomheten har tilstrekkelig vakthold til å sørge for at aldersgrensene
overholdes.

Sammendrag
Hønefoss bowlingsenter AS v/Helge og Maja Moen Stikbakke har søkt om utvidet
skjenkeareal for Hønefoss bowlingsenter.
Det søkes om å få skjenke alkohol i gruppene 1 og 2 for det utvidede arealet.
Hønefoss bowlingsenter har i dag skjenkeareal for alle tre gruppe alkoholholdig drikk areal
avgrenset fra selve baneområdet.
Den vedtatatt alkoholpolitiske handlingsplanen for 2012 – 2016 gir åpning for at
bowlingsentre kan få skjenke alkohol, så sant det ikke oppholder seg personer under 18 i
lokalet der skjenkingen skjer.
Det har ikke vært noen negative tilbakemeldinger på stedet så lenge Stikbakke har hatt
bevilling.

Innledning / bakgrunn
Helge og Maja Moen Stikbakke har på vegne av Hønefoss bowlingsenter søkt om utvidet
skjenkeareal.
De ønsker en slik utvidelse fordi gjestene har etterspurt dette, og de ønsker å kunne tilby et
konsept som vil sikre en bedre drift av hallen med flere muligheter for etterspurte
arrangementer for bedrifter, lag og foreninger.

Beskrivelse av saken
Hønefoss bowlingsenter har hatt skjenkebevilling siden 17. november 2003.
Stedet hadde i oktober 2005 en inndragning av bevilling i 3 uker for flere brudd på
alkoholloven under et lukket arrangement. Stedet hadde da andre eiere.
Det har ikke vært avdekket flere tilfeller av brudd på alkoholloven eller andre bestemmelser
som har sammenheng med alkohollovens formål.
Stedet har i dag bevilling for skjenking av alkohol i alle grupper for et avgrenset område i 1.
etasje (bak bowlingbanene), og for to konferanserom i 2. etg. (Mezzanin).
Bevillingshaver skriver i sin søknad at de ønsker å utvide skjenkearealet for å etterkomme
ønsker fra gjester.
De skriver at en utvidelse også vil bety mye for å kunne tilby et konsept som vil sikre en
bedre drift av hallen med flere muligheter for etterspurte arrangementer for bedrifter, lag og
foreninger, samt at de da vil ha et tilbud på lik linje med andre bowlinghaller.
De søker om å få skjenke øl og vin i baneområdet på fredager og lørdager.
På fredager fra klokken 19:00 og lørdag fra klokken 20:00.
De skriver videre at dersom man får godkjent en utvidelse av skjenkearealet, vil de styrke
bemanningen slik at de er sikre på å kunne håndheve 18 års grense etter de angitte tider på
fredag og lørdag.
I arealet de i dag har bevilling for vil de innføre 20 års grense på fredag og lørdag kveld.
Bevillingshaver skriver at de fortsatt ønsker å være et bra sted for barn og unge, og vil derfor
ikke skjenke tidligere enn de angitte tider.

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende alkoholpolitisk handlingsplan inneholder blant annet bestemmelser for alkoholfrie
soner, dette for og blant annet å begrense tilgjengeligheten til alkohol.
Punkt 1a) 6 sier: alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som kun
betjener idrettsanlegg, idrettshaller og lignende kan kun finne sted i egne lukkede områder
og slik at skjenking ikke finner sted mens det pågår idrettsaktivitet.
Det er en unntaksbestemmelse for bowling- og golfsentra. Bestemmelsen sier at det kan gis
skjenkebevilling så sant det ikke oppholder seg personer under 18 år i lokalet der
skjenkingen skjer.
Søknaden er således i overensstemmelse med overordnet planverk.

Juridiske forhold
Jf. alkohollovens § 1-7a bør bevillingsmyndighet blant annet legge vekt på stedets karakter,
beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske forhold og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig ved søknader om bevilling/endring av bevilling.

Behov for informasjon og høringer
I forbindelse med søknad om fornyelse av bevilling tidligere i år ble høringsinstansene
tilskrevet. De hadde ingen negative merknader til bevillingshaver.
Da disse uttalelsene er av ny dato er ikke høringsinstansen tilskrevet på nytt.

Alternative løsninger
Det står bevillingsmyndighet fritt å imøtekomme eller avslå søknaden.
Dersom hensynet til å begrense tilgjengeligheten veier tyngre enn det næringspolitiske, kan
man med bakgrunn i dette avslå søknaden, selv om det er gitt en unntaksbestemmelse for
bowlingsentra i alkoholpolitisk handlingsplan.

Rådmannens vurdering
Det er flere argumenter for og i mot søknaden. Alkohollovens formål om å begrense
skadevirkningene av alkoholbruk. Formålet må veie tungt i den lokale alkoholpolitikken.
Med bakgrunn i lovens formål har kommunestyret vedtatt en overordnet plan for perioden
2012 – 2016.
Planene setter en del begrensinger for hvor og hvordan skjenkingen skal skje.
Planene har hensyntatt at det er forskjell på en ordinær idrettshall og golf- og bowlingsentra,
ved å gjøre et unntak om at skjenkebevilling kan gis, under gitte forutsetninger.
Rådmannen mener det næringspolitiske hensynet er viktig i denne saken.
En utvidelse vil ikke ha negative virkninger på lokalmiljøet, trafikk- eller ordensmessige
forhold. Målgruppen er bedrifter, lag og foreninger og myndige personer.
Rådmannen finner det sannsynliggjort at utvidelsen av skjenkeareal kan ha en positiv effekt
på virksomhetens lønnsomhet.
Rådmannen mener at hensynet til barn, unge og unge voksne er kan ivaretas dersom det
settes som vilkår at ingen personer under 18 skal befinne seg i baneområdet så lenge
skjenking skjer.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet men at det settes krav til aldersgrense og
vakthold.
Rådmannen foreslår at søknaden imøtekommes på følgende måte:
Hønefoss bowlingsenter gis utvidet skjenkebevilling.
Utvidelsen gis for banearealet og gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2.
Utvidelsen gjelder fra fredag klokken 19:00 til lørdag klokken 02:00, lørdag fra klokken
20:00 til søndag klokken 02:00.

Det settes som vilkår at det ikke befinner seg personer under 18 i banelokalene så lenge
skjenking skjer og at virksomheten har tilstrekkelig vakthold til å sørge for at aldersgrensene
overholdes.
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