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Forslag til vedtak: 
 

1. Ilada Thaimat Thongkhong org.nr 912 550 915 gis skjenkebevilling for Ilada Thaimat 
frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin 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. Ilada Thongkhong f. 26.6.1983 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Thamcot Kijlikit f. 12.2.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 
Sammendrag 
Ilada Thaimat har serveringsbevilling for lokaler i Ringerike stormarked. De ønsker nå å ha 
muligheten til å skjenke alkoholholdig drikk til stedets gjester. 
Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden. 
 
Innledning / bakgrunn 
Ilada Thaimat åpnet restaurant i lokaler i Arnemannsveien 5, (Ringerike stormarked), i juni i 
år. 
De ønsker å kunne servere alkoholholdig drikk til stedets spisegjester. 
 
Beskrivelse av saken  
Stedet drives som en restaurant som serverer thailandske retter. 
De har også take away meny. 
Det søkes om bevilling for tiden mellom klokken 10:00 og klokken 22:00. 
Søknaden er sendt politiet, rusenheten, skatteoppkrever for Modum og Skatt Sør. 
Det er ikke innkommet noen negative merknader til søknaden. 
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Forholdet til overordnede planer 
Søknaden strider ikke i mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 
kommune 2012 – 2016. 
 
Juridiske forhold   
Det er ingen merknader til søknaden eller personene som søkes godkjent som styrer og 
stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 
Rådmannens vurdering  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 17.7.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
konstituert kommunalsjef: Elisabeth Djønne 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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