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CHILI. 
SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Fariborz Minaie org.nr 993 353 655 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 
gruppe 1, 2 og 3 for Chili, Arnemannsveien 5, Hønefoss.. 

 

2. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Cecilie Gleditsch f. 3.1.1972 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. 

d) Det må innen utgangen av februar søkes godkjent ny styrer for bevillingen. 
 
Sammendrag 

 
Fariborz Minaie har hatt fremleiekontrakt med Kai Freddy Hansen for lokalene i 
Arnemannsveien 5. Hansen innehadde skjenkebevilling for restaurant Barock i lokalene. 
 
Som følge av at Hansen ikke fikk fornyet skjenkebevillingen for Barock, er det nå Minaie 
som innehar leiekontrakten og utgiftene dette medfører. 
 
Minaie har tidligere drevet restaurant på stedet, og innehar i dag skjenkebevilling for 
restaurant Rumi på Søndre Torv. 
Med bakgrunn i at han har leiekontrakt for lokalene i Arnemannsveien søker Minaie nå 
skjenkebevilling for stedet, som han ønsker å drive som en bar hvor man serverer tapasretter 
og andre småretter. 
 
Innledning / bakgrunn 
  



Kai Freddy Hansen fikk ikke fornyet sin skjenkebevilling ved Barock restaurant.  
Minaie har leiekontrakt for lokalene ut 2015. Han søker bevilling for lokalene til tidligere 
Barock. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Minaie har tidligere drevet restaurant i lokalene det nå søkes bevilling for.  
Han driver også galleri, café og restaurant Rumi på Søndre torg. 
Fordi han innehar en leiekontrakt for lokalene til tidligere restaurant Barock, søker han om 
skjenkebevilling. 
Dets økes om samme type bevilling han har for Rumi og det er samme type bevilling han 
tidligere har hatt for restaurant Barock. 
Konseptbeskrivelsen viser at han ønsker å drive stedet under navnet Chili.  
Chili skal være en bar med salg av tapasretter og andre småretter. 
Målgruppen er voksne mennesker som kommer fra kino, byscenen osv.  
Han ønsker å starte med å holde åpent i helgene, og utvide åpningstidene etter behov utover 
våren og sommeren. 
I de årene Minaie drev restaurant Barock har det ikke vært avdekket noen uregelmessigheter 
med driften.  
Vi har heller ikke mottatt noen negative rapporter/tilbakemeldinger på driften av Rumi. 
Restaurant Rumi stenger stort sett klokken 23:00. Minaie vil derfor kunne dekke opp de 
siste åpningstimene ved Chili. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser fastsatt i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 
2016.  
 
Juridiske forhold  
 
Man kan inneha så mange skjenkebevillinger man ønsker, men i utgangspunktet kan man 
ikke være styrer for mer enn en bevilling. 
For å kunne godkjennes som styrer av en bevilling må man ha avlagt og bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven, samt etablererprøve i serveringsloven. 
Minaie er i dag godkjent som styrer for bevillingen ved Rumi. 
Minaie har avlagt og bestått begge prøvene. 
Han kone, Cecilie Gleditsch, har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven, men ikke 
etablererprøve i serveringsloven. 
I utgangspunktet ønskes det at Gleditsch skal være styrer for bevillingen ved Chili. 
Hun er student, med eksamener i desember. Hun har derfor ikke kapasitet til å avlegge 
etablererprøve før i januar/februar. 
Dersom det foreligger vektige grunner, er det anledning til å fravike prinsippet om at en 
person bare skal være styrer for en bevilling ett sted. 
Det er ikke noe krav at styrer eller stedfortreder for styrer er fysisk til stede til enhver tid.  
 



 
Økonomiske forhold 
  
Minaie har drevet restauranten Barock i 15 år. Han leide ut lokalene i 2011i håp om at 
leietakeren kunne drifte så bra at vedkommende fikk leieavtale. Dette skjedde ikke og 
Minaie har fortsatt det juridiske ansvaret ovenfor gårdeier frem til 30. desember 2015. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden, og man har ikke mottatt 
noen negative merknader til søker i de årene han har innehatt bevilling. 
Rådmannen finner grunn til å legge vekt på at søker har drevet «prikkfritt» i alle de år han 
har innehatt bevilling. I tillegg mener rådmannen at det vil være overkommelig for Minaie å 
holde kontroll med at alkohollovens bestemmelser blir fulgt, selv om han er styrer for begge 
bevillingene.  
Rådmannen anbefaler at man imøtekommer søknaden og godkjenner Minaie som styrer for 
begge bevillingene frem til Gleditsch har bestått etablererprøven, dog avgrenset frem til 
mars 2013. 
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