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GRAND CAFE - UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL. 
 
Forslag til vedtak: 
 
: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis utvidet skjenkeareal for de arealer som 
søknaden beskriver. 
: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
 
Sammendrag 

 
Grand Cafe Hønefoss har i dag bevilling for lokaler i underetasjen på Grand Hotel. De har 
nå søkt om å utvide skjenkebevillingen til også å gjelde tilliggende lokaler. 
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Det er ikke innkommet negative merknader fra 
politiet. 
I de omsøkte lokalene ønsker Grand Cafe å etablere en sportsbar. Det skal være 
matservering i lokalene. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Grand Cafe Hønefoss AS fikk skjenkebevilling innvilget den 4. desember 2012. Bevillingen 
er gitt frem til 30. juni 2016. 
Etter at Lobby Pub ikke fikk fornyet sin skjenkebevilling har lokalene, som ligger ved siden 
av nåværende grand Cafe, stått tomme. 
Grand cafe har nå søkt om å få utvidet sitt skjenkeareal til også å gjelde lokalene til tidligere 
Lobby Pub. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Søknaden om utvidelse av skjenkearealet inneholder en konseptbeskrivelse. 
Konseptbeskrivelsen sier at stedet er tenkt brukt som en sportsbar, hvor man viser Hønefoss 
Ballklubb sin kamper, samt live-kamper fra Premier League, Serie A, La Liga, VM på ski 
osv. 
De skriver at de vil servere «sportsrelatert» mat som f. eks. «Panthersburger». De har i følge 
beskrivelsen godt samarbeid med hotellet. Hotellet har godt belegg med sin førti rom, og 
man ønsker å gi gjestene et helhetlig tilbud. De ønsker å holde rimelige priser og god service 
slik at man kan få mange nye gjester.  



De skriver videre at de kommer til å ha åpningstider i sammenheng med kamper og 
sportshendelser, slik at stedet ikke blir en ny «brun» pub. 
Åpningstidene på hverdager ønsker de skal være fra klokken 18 til 24. I helgene ønsker de å 
åpne klokken 12 med mulighet til å ha åpent til klokken 02:00. 
 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015. 
 
Juridiske forhold  
  
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Politiet har ingen negative merknader til 
søknaden. 
Søknaden er ikke oversendt skattemyndigheter, da disse uttalte seg til søknaden fra 
desember, og hadde da ingen negative merknader. 
Dersom driften endres i forhold til konseptbeskrivelsen faller bevillingen bort, og det må 
søkes om ny bevilling jf. alkohollovens § 4-1. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Politiet har ingen negative merknader til søknaden. Søknaden strider ikke mot bestemmelser 
i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015, og det er ikke mottatt noen negative merknader 
til bevillingshaver i perioden de har driftet Grand Cafe. 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden imøtekommes. 
 
Saksdokumenter 
 
Tegninger over arealer det søkes utvidet skjenkeareal for. 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
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