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LØVLIA SKISTUE.  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2 016. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 
1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Vegårdsfjerdingen, 3512 Hønefoss. 

 

2. Liss Rita Bakken f. 15.1.1968 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Vidar Bakken f. 26.9.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 
2012 – 2016. 

 
Sammendrag 

 
Enheten forvaltning og drift har mottatt søknad om fornyelse av skjenkebevilling for Løvlia 
skistue. 
Søknaden gjelder tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 og gjelder ute- og 
inneservering. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni, har AH Uteliv AS søkt om 
skjenkebevilling. Det søkes om samme type bevilling som de har i forrige periode. 
 
 
 



Beskrivelse av saken 
  
Søknaden er oversendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, politiet og 
rusenheten for uttalelse. 
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 
 
Juridiske forhold  
  
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden.  
Bevillingen har vært utøvet i henhold til gjeldende regelverk i perioden skjenkestedet har 
hatt bevilling. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Saksdokumenter 
 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 9.10.2012. 
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.10.2012. 
Uttalelse fra rusenheten, mottatt 24.10.2012. 
Uttalelse fra politiet, mottatt 25.10.2012. 
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 25.10.2012. 
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