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Søknad om serveringsbevilling, Locopadre AS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Søknad om serveringsbevilling for Locopadre AS innvilges. 
 

2. Det tillates ingen gangareal for forbipasserende på fortauet gjennom serveringsarealet 
ute. 

 

3. Det må være minst 0,9 m og helst 1,2 m bredt gjenstående fortausareal langs veibanen 
forbi gjerdet/avgrensningen til serveringsarealet.  

 
 
Bakgrunn: 
Locopadre AS ved Tormod Kasbo søker om serveringsbevilling i tidligere lokaler til Rått og 
Rococco i Storgt 19. Han står selv oppført som daglig leder av stedet. Han har tidligere 
gjennomført og bestått den obligatoriske etablererprøven for servering.  
 
Locopadre vil i følge søknaden tilby generell pubvirksomhet samt arrangere selskaper, 
musikk og andre sosiale begivenheter. Det vil bli servert mat. Målgruppen vil være alle aldre 
på dag/ettermiddag og voksne over 18 år på kveldstid. Vakthold vil bli benyttet ved spesielle 
arrangementer og ved behov. 
 
Serveringsstedets areal oppgis til 80 m2 innendørs med inntil 50 gester. Det oppgis også 
ønske om servering utendørs på areal oppgitt til 8 m2 med plass til inntil 12 gjester. 
 
 
Vurdering: 
Det vises til egen sak om bevilling for skjenking av alkohol ved stedet der det vises til 
innkomne uttalelser fra sosialtjenesten, skatteoppkrever og lensmannen. Etter en helhetlig 
vurdering vil rådmannen anbefale at søknaden om serveringsbevilling innvilges for arealet 
inne.  
 
På samme måte som bevillingen for tidligere eier av stedet, ønsker rådmannen å sette 
begrensinger på utearealet. Det innstilles derfor på at bevilling gis med forutsetning om at det 
ikke blir noe gangareal for forbipasserende på fortauet gjennom serveringsarealet ute. Det må 
være minst 0,9 m og helst 1,2 m bredt gjenstående fortausareal langs veibanen forbi 
gjerdet/avgrensningen til serveringsarealet. I egen sak anbefaler rådmannen å ikke innvilge 
bevilling for skjenking på dette arealet utendørs.   
 
Vedlegg: 
Søknad om serveringsbevilling for Locopadre AS innstemplet 18.10.2012 
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