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CAFE CLINT, HØNEFOSS BRU 1 D
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016.

Forslag til vedtak:
1. Arando AS org.nr 998 902 673 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Café Clint, Hønefoss Bru 1, Hønefoss.
2. Kim Fredrik Tangen f. 5.4.1978 godkjennes som styrer for bevillingen og Lena
Kristin Larsen f. 5.11.1987 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) Bevillingen gjelder for de arealer som søknaden beskriver.

Sammendrag
Arando AS v/ Kim Fredrik Tangen har overtatt driften av Cafe Clint og søker derfor om
serverings- og skjenkebevilling.
Tangen har tidligere drevet stedet i flere år. De to siste årene har han drevet fremleie av
stedet.
I de årene stedet har hatt skjenkebevilling, har det ikke fremkommet noen negative
merknader eller klager.

Innledning / bakgrunn
Etter noen år med fremleie av Cafe Clint har Tangen igjen overtatt driften. Han søker derfor
om serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016.

Beskrivelse av saken
Jf. alkohollovens § 1-4 har ny eier/driver av Cafe Clint søkt om serverings- og
skjenkebevilling.
Søknaden er sendt Skatt Sør, politiet og skatteoppkrever for Hadeland.
Det er ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden.
Skatt Sør har ikke kommet med uttalelse, men autorisert regnskapsfører Trine Brenden har i
mail av 24. januar bekreftet at Faktho As og Arando AS har betalt alle offentlige avgifter.
Stedet skal driftes som tidligere. Det vil si som cafe på dagtid og som pub om kveldene.
Det søkes om samme type bevilling som stedet har hatt tidligere.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
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