CAFÈ OG RESTAURANT RUMI AS. (RUMI GALLERI & CAFE) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
Arkivsaksnr.: 12/1240

Saksnr.:
166/12
156/13

Arkiv: U63 &18

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet

Møtedato
26.06.2012
12.11.2013

Forslag til vedtak:
1. Café og Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis 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. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. Cecilie Gleditsch
f. 3.1.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.

Sammendrag
Rumi café og restaurant fikk fornyet skjenkebevilling i 2012.
Bevillingen har vært gitt til Fariborz Minaie sitt enkeltmannsforetak. Minaie har nå
opprettet aksjeselskap og har i henhold til alkohollovens § 1-10 søkt om ny bevilling.

Innledning / bakgrunn
Alkohollovens § 1-10 inneholder bestemmelser som pålegger en bevillingshaver å søke om
ny bevilling, dersom man skifter selskapsform.
Søknaden skal behandles på lik linje med andre søknader.

Beskrivelse av saken
Det søkes om samme type bevilling og for samme skjenkeareal som det har vært gitt
bevilling for tidligere.
Søknaden er oversendt skatt Sør, politiet og skatteoppkrever for uttalelse.
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Forholdet til overordnede planer
Søknaden kommer ikke i konflikt med noen av bestemmelsene i alkoholpolitisk
handlingsplan 2012 – 2016.

Juridiske forhold
Alkohollovens § 1-10 pålegger bevillingshaver å søke om ny bevilling dersom endringer i
selskapets struktur og eiersammensetning er så vesentlig at endringen medfører bortfall av
bevilling. En bevilling faller alltid bort dersom en virksomhet overdras til nye eiere.
Skifte av selskapsform er å regne som en overdragelse.
Det gjelder selv om det er de samme personer som står bak virksomheten etter endringene.

Tidligere behandlinger og vedtak
Minaie har innehatt serverings- og skjenkebevilling for Café Rumi siden oppstarten i 2011.
Tidligere har han innehatt serverings- og skjenkebevilling for restaurant Barock i flere
perioder.

Rådmannens vurdering
Det er søkt om samme type bevilling og for samme skjenkeareal.
Det er ikke innkommet noen negative merknader fra skjenkekontrollør eller noen nye
merknader fra høringsinstansene fra forrige behandling.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Vedlegg
Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler.

Ringerike kommune, 27.9.2013

Knut Helland
konstituert rådmann
leder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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