
   
 

   

 

CHILIPEPPER. SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING FREM TIL 
30. JUNI 2016 
 

Arkivsaksnr.: 13/2607  Arkiv: U63 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/13 Formannskapet 17.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Chilipepper AS org.nr 912 178 102 serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 
2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Theresa Hong Ngoc f. 30.3.1978 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Sang Ngoc Ho f. 25.3.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Sammendrag 
 

Chilipepper AS har søkt om serverings- og skjenkebevilling for lokaler i Storgaten 8, 
Hønefoss.  
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. Det er 
ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden. 
 

Beskrivelse av saken 
  
Chilipepper AS har overtatt lokaler i Storgaten 8, Hønefoss. Søknaden viser at stedet skal 
driftes som en restaurant. Menyen som er tilsendt viser et variert utvalg av retter, samt 
take away retter. 
Det søkes om bevilling for innendørs og utendørs servering. 

 
Forholdet til overordnede planer 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 inneholder ikke bestemmelser som er til hindre 
får innvilge søknaden 
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Juridiske forhold  
  
Det er ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  
 

Utrykte vedlegg: 
 

 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 16. juli. 

 Kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for Theresa Mai, mottatt 8. august. 

 Brev til høringsinstanser, datert 12. august. 

 Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 16. august. 

 Uttalelse fra rusenheten, mottatt 16. august. 

 Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 20. august. 

 Kopi av meny for Chilipepper, mottatt 22. august. 

 Uttalelse fra politiet, mottatt 30. august. 

 Kopi av bestått etablererprøve for Theresa Mai, mottatt 4.september 

 Tegninger over skjenkeareal, mottatt 4.september 

 
Ved behov for kopi av vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 
 
  
 
 

Ringerike kommune, 4.9.2013 
 
 

Knut E. Helland 
Konstituert rådmann 

 
 
 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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