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Arkivsaksnr.: 13/2001  Arkiv: U63 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/13 Formannskapet 20.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Eger & Co AS org.nr. 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 
1,2 og 3 for Eger & Co, Storgata 4, 3510 Hønefoss. 

 
2. Ann Helen Løvstad f. 01.09.1984 godkjennes som styrer for bevillingen og Ann 

Kristin Hølen f. 01.07.1979 godkjennes som stedfortreder 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 
 
Eger & Co AS v/Vibecke Olsen har søkt om serverings- og skjenkebevilling for Eger & Co, 
Storgata 4, 3510 Hønefoss. Hun innehar 78% av aksjene, og er således eier av en vesentlig 
del av virksomheten. De øvrige prosentene er fordelt på en rekke eiere. 
 
Det er ikke innkommet negative merknader som har betydning for søknaden og rådmannen 
anbefaler søknaden imøtekommet. 
 

Beskrivelse av saken 
 
Eger & Co AS har i søknad av 29. mai d. søkt og serverings- og skjenkebevilling. 
Virksomheten har 2 driftsområder, en serveringsdel som vil gå under « Eger & Co», samt en 
frisørvirksomhet som går under navnet « Olav Tryterud Studio».  
Lokalene ligger i Storgaten og det er søkt om serveringsbevilling for hele det leide lokalet. 
Skjenkebevillingen er avgrenset til selve serveringslokalet på 140m2, samt uteserveringen 
foran bygget. Frisørvirksomheten er ikke en del av skjenkearealet. 
 



  Sak 97/13 s.2 
 

Side 3 av 3 

Med dette konseptet ønsker søker å utfylle mat- og drikketilbudet i Hønefoss med et 
naturlig samlingspunkt for flere aldersgrupper. De påpeker at deres fokus vil være mat- og 
drikke basert på gode råvarer. 
 
Søknaden er oversendt Skatt-Sør, politiet og skatteoppkreveren for uttalelse. 
 
Det er ikke innkommet merknader som har betydning for behandling av søknaden. 
 

Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 
Vedlegg 
 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling av 29.mai 2013 
Ved behov for utrykte vedlegg kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 13.06.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
 
 






	EGER & CO AS, STORGATEN 4 - SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING

