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Utv.sak nr 18/07 
SØKNAD OM SALGSBEVILLING 
 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren 

 
Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  07/1306 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 18/07 22.08.2007 
 

 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 3-2, 3-7 og 3-9 gis firmaet 
NG Kiwi Øst AS avd. Kiwi 541 Ås v/daglig leder Vidar Jensen i tidsrommet 23.8.2007- 
30.06.2008 bevilling for salg av : 
1. Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 
2. Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Martin Helgesen f.230276, Trollvegen 31 F, 1535 

Moss. 
4. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Berit Piiksi, f. 100761, Utgjerdsveien 1, 

1580 Rygge 
5. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Kiwi 541, Brekkeveien 3, Ås. 
6. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. 
7. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 
Helse- og sosialsjefen  i Ås, 13.08.2007 
 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Tidligere politisk behandling: Nei 
 
Administrativ behandling: Nei 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse- og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Søknad. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Kunnskapsprøve i alkoholloven 
3. Tegning over salgslokale 
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4. Firmaattest 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. NG Kiwi Øst AS avd. Kiwi 541 Ås, v/daglig leder  
2. Skatteseksjonen 
3. Lensmannen i Ås 
4. Hafslund-Bedrift  
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Firmaet NG Kiwi Øst AS avd. Kiwi 541 Ås ved daglig leder Vidar Jensen har søkt om salg av 
øl i tidsrommet 23.07.2007- 30.06.2008 for butikken Kiwi 541 Ås, Brekkeveien 3, Ås. Som 
styrer for bevillingen søkes Martin Helgesen godkjent, med Berit Piiksi som stedfortreder. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Firmaet NG Kiwi Øst AS avd. Kiwi 541 Ås etabler seg i Ås i september 2007 og søker derfor 
om bevilling for ølsalg.  
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 
 
«Dagligvarebutikker eller brus-/ølutsalg som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker 
vurderes egnet til å ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl og annen 
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent 
 
For å vurdere om søker er egnet skal det i følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer 
vurderes følgende: 
 
«Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses som egnet 
til å ha salgs eller skjenkebevilling. Det skal tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med 
søkerens utøvelse av bevilling i form av 
• brudd på vilkår som er satt for bevillingen 
• brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser 
• endring av driftskonsept uten godkjenning 
• klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet 
• brudd på reklamebestemmelser» 
 
Siden dette er en nyetablering er dette ikke en vurdering som kan gjøres på nåværende 
tidspunkt. 
 
For å få bevilling skal søker i følge alkoholloven § 1-7b og kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer oppfylle følgende vandelskrav: 
 
«Vurderes søker til ikke å oppfylle vandelskravene i alkohollovens § 1-7b, på grunnlag av 
negativ uttalelse fra politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller 
annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte og 
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avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 
gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  
 
Søker har ikke skatterestanser. 
 
Politiet har ingen innvendinger mot at bevilling gis og at aktuelle søkere godkjennes som 
styrer og stedfortreder.  
 
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis. 
Det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Søknaden vurderes til å oppfylle de krav som settes i alkoholpolitiske retningslinjer for Ås 
kommune. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ut fra ovenstående anbefaler helse- og sosialsjefen at firmaet NG Kiwi Øst AS avd. Kiwi 541 
Ås gis salgsbevilling for øl for forretningen Kiwi 541 Ås, Brekkeveien 3, Ås   
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Utv.sak nr 19/07 
BUDSJETTREGULERING I HELSE OG SOSIALUTVALGET 
 
 
 
Saksbehandler:  Therese Gabrielsen 

 
Arkivnr: 153  Saknr.:  07/1795 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 19/07 22.08.2007 
 

 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1. 
 
Helse og sosialsjefen i Ås, 13.08.07 
 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjef 
Revisor 
Helse- og sosialsjef 
 
SAKSUTREDNING: 
Helse og sosial har behov for å foreta en budsjettregulering mellom f. 253 og f. 254. Siden 
dette er utenfor rådmannens fullmakt må denne reguleringen behandles i helse- og 
sosialutvalget. 
 
Boligen i Kajaveien har fått to nye ressurskrevende brukere. Overfører derfor ledige 
lønnsmidler tilsvarende en ½ stilling fra Barneboligen (f. 253) til Kajaveien (f. 254) fra 
01.08.07 til 31.12.07. 
 
Tabell 1         

Funksjon Art Budsjett Endring Rev.budsj 

F 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn 77 527 000 -33 000 77 494 000 

F 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Lønn 51 803 000 33 000 51 836 000 

      0   

 


