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Ås, 15.04.08 
 
Anne Odenmarck     Berith Trobe Dahlgren 
Leder       Helse- og sosialsjef 
Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Gunn Kristin Fuglseth 
 



Tlf. 64 96 22 05 eller e-post: Gunn.Fugleseth@as.kommune.no 
 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må 
telefonbeskjed gis). 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 23.04.08. 
 

1. Opptrappingsplanen for psykisk helse- bruk av midler fra 2007. Formannskapets 
behandling og vedtak i møte den 27.02.2008, jf. 08/309. 

 
2. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, Lesestedet, Moerveien 4,  

jf. 08/316-11. 
 

3. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, Ås kaffe Migdadee,  
Raveien 2, jf. 08/402-5. 
 

4. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, OBS kafeteria, Vinterbro,  
jf. 05/1650-11. 

 
5. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, La Baguette, Vinterbro,  

jf. 06/1930-11. 
 

6. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, Galleri Texas, Rådhusplassen 2, 
jf. 08/430-4. 

 
 

7. Kontroll av alkoholomsetning og tobakkskadeloven, Ås restaurant, jf. 08/427-6. 
 
 
DELEGERTE VEDTAK 
04.03.08-14.04.08. Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 

1. Melding om delegert vedtak, søknad skjenkebevilling for enkelt anledning,  
Ås og omegn birøkterlag, 03.04.2008, jf. 08/711. 

 
2. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  

Cobra MC, Solbergveien 4, 05.04.2008, jf.08/758. 
 

3. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  
Norsk landbruksmuseum, 11.04.2008, jf. 08/762-1. 

 
4. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling,  

Norsk landbruksmuseum, 21.04.2008, jf. 08/76.
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Utv.sak nr 9/08 
TILDELING AV HJEMLER 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: G27  Saknr.:  07/2678 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/07 05.12.2007 
Kommunestyret (73/07 – trukket  12.12.2007) 
Hovedutvalg for helse og sosial 9/08 23.04.2008 
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes  
2. Hovedutvalget for helse- og sosial delegeres myndighet til å være kommunens 

ankeinstans. 
 
Rådmannen i Ås, 15.04.08 
 
 
Per A Kierulf 
 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 05.12.2007: 
Anne Odenmarck (A) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling: Retningslinjene for 
tildeling av fysioterapihjemler med de endringer som fremkom i møtet 05.12.07, oversendes 
Norsk Fysioterapiforbund og KS til uttalelse. 
Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 05.12.2007: 
Retningslinjene for tildeling av fysioterapihjemler med de endringer som fremkom i møtet 
05.12.07, oversendes Norsk Fysioterapiforbund og KS til uttalelse. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 27.11.2007: 
Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes og oversendes Norsk 
fysioterapiforbund til uttalelse. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. F.sak 30/07 sivilombudsmannens uttalelse vedr. tildeling av 70 % fysioterapihjemmel 
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Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Hovedutvalg for helse- og sosial 
3. Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

1. Lov om kommunehelsetjenesten  
2. ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter 
3. Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste 
4. Uttalelse fra Arne Norum, Kommunenes Sentralforbund (KS) 

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok i sak 30/07: I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) 
for tildeling av driftstilskudd for fysioterapeuter.  
 
På bakgrunn av dette vedtaket er det utarbeidet forslag til retningslinjer for tildeling av 
fysioterapihjemler tilhørende Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste. 
 
Forslaget er bygget på avtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og NFF (Norsk 
fysioterapiforbund), samt § 4.2 i lov om helsetjenester i kommunene. 
 
Forslaget til retningslinjer ble sendt til KS og NFF til uttalelse 11.12.2007. KS har avgitt 
høringsuttalelse og kom med et par små endringer som er innarbeidet i forslaget.  
Siden NFF ikke hadde besvart henvendelsen fra 11.12 2007 ble det sendt purring både i slutten 
av januar og 29.2.2008, men har ikke mottatt noen svar.  
 
Endringsforslag som ble fremmet i møte i hovedutvalget 5.12.07 og fra KS er innarbeidet i 
forslaget til retningslinjer.  
Alle endringer er skrevet i uthevet skråskrift. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at forslaget om retningslinjer for tildeling blir vedtatt og at 
hovedutvalget for helse- og sosial blir delegert myndighet til å være kommunens klageorgan. 



  Sak 9/08 

Vedlegg 1 

FORSLAG (endringer er skrevet i uthevet skråskrift).  

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FYSIOTERAPI-
HJEMLER. 
(Kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 4313). 

1 Administrasjon av avtalehjemler 
1.1 Rammer for fysioterapihjemler 

 
Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en 
tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan. 
 
1.2 Endring i etablerte avtalehjemmel 
Når en avtalehjemmel blir ledig skal kommunen utlyse hjemmelen. 
 
Dersom kommunen oppretter eller viderefører en deltidshjemmel kan ikke fysioterapeuten 
avkreves mer fysioterapitjeneste enn tilsvarende antall timer. En hjemmel på 20 % vil således 
gi et fysioterapitilbud på om lag 7 timer per uke.  
 
Dersom kommunen har en ledig fulltidshjemmel som det er behov for, men som kommunen 
unntaksvis splitter opp i deltidshjemler må dette begrunnes. Begrunnelsen kan bl.a. være:  

- kommunens kjennskap til at aktuelle søkere/interessenter ikke ønsker å arbeide mer 
enn det deltidshjemmelen tilsvarer 

- kommunens tilbud ønskes geografisk spredt (aktuelt ved store avstander i kommunen) 
- hjemmelen deles av faglige grunner (behov for ulik spesialkompetanse innen 

fysioterapi) 
- partiell oppsigelse pga. svak kommunal økonomi 

Ovennevnte gjelder også der instituttet er organisert som selskap. 
 
1.3 Kunngjøring av avtalehjemmel 

- Kommunen skal kunngjøre nye eller ledige avtalehjemler/stillinger med minst 3 ukers 
søknadsfrist i tidsskriftet ”Fysioterapeuten” og/eller i landsdekkende avis eller 
lignende. Unntatt fra kravet om kunngjøring er ledighet av inntil 12 måneders varighet. 
Vilkår av betydning for avtalehjemmelen/stillingen må fremgå av kunngjøringen. 

-   Ved ledighet i avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme institutt, jf for øvrig punkt 
ASA 4313 4.1. 

 

2 Tildeling av avtalehjemmel  
2.1 Tildelingsutvalg 
Faste medlemmer i utvalget er  

- leder av hovedutvalg for helse- og sosial 
- rådmannen eller den han bemyndiger 

 
Andre medlemmer: 

- Fysioterapeut ved det angjeldende institutt 
- Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. 
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Kommunens tildelingsutvalg gjennomfører intervju og innhenter referanser på søkerne som 
er vurdert som de best kvalifiserte etter de sakelige kriteriene. Når kompetanse, 
arbeidserfaring, intervju og referanser er vurdert, tildeles hjemmelen til den som er best 
kvalifisert. 
 
Ved ansettelser i firma fungerer kommunens tildelingsutvalg som innstillingsutvalg 
sammen med firmaets eier(e). 
 

2.2 Kriterier for tildeling: 
2.2.1 Individuelle avtaler 
Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal gjenværende fysioterapeuters 
uttalelse tillegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i henhold til  
kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 4313. 

 
Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2. 
- faglig kompetanse og erfaring 
- samarbeidsevner  
- kjønns- og alderssammensetning  
- evne til å drive privat praksis.  

 
2.2.2 Ved ledighet i selskap  
Ved ledighet i selskap foretas ansettelse av selskapet etter innstilling fra kommunen.  
 
Følgende kriterier legges til grunn i henhold til kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 
4313 pkt.2.2: 

- faglig kompetanse og erfaring 
- samarbeidsevner  
- kjønns- og alderssammensetning  
- evne til å drive privat praksis.  

 
2.2.3 Avtale med ett nytt selskap. 
Ved tildeling av en utlyst hjemmel kan kommunen unntaksvis inngå en avtale med ett 
aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Jfr. ASA 4310 pkt.1.3 
 
Når hjemmelen er tildelt selskapet, foretas ansettelsen av fysioterapeuten av selskapet, men 
først etter innstilling fra kommunen. 
 
Følgende kriterier legges til grunn i henhold til kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 
4313 pkt.2.2: 

- faglig kompetanse og erfaring 
- samarbeidsevner  
- kjønns- og alderssammensetning  
- evne til å drive privat praksis.  

 
Kommunen skal sikre at den fysioterapeuten som ansettes av selskapet fyller overnevnte 
kriterier og er den best kvalifiserte av samtlige søkere, også av de som opprinnelig søkte 
kommunen om hjemmelen. 
 
Hvis fysioterapeuten som var innstilt fra kommunen takker nei, skal saken tilbake til 
kommunens tildelingsutvalg for ny vurdering.  
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Kommunens tildelingsutvalg vurderer da samtlige søkere på nytt, både de som opprinnelig 
søkte på hjemmelen og de som senere søkte selskapet, opp i mot de saklige kriteriene.  
Utfører så en ny tildeling eller en ny innstilling til selskapet hvis disse søkerne er best 
kvalifisert. 
 
2.3 Anke 
- Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, § 2 første 

ledd litra b og kan påklages. 
- Klage på vedtaket behandles av hovedutvalg for helse- og sosial. 

 
2.4 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 
- Avtale inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnehaver. Dersom kommunens 

tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 2 måneder etter at tilbud er gitt, kan 
kommunen trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt. 

- Blir overdragende og overtagende fysioterapeut ikke enige om overdragelsesvilkår innen 1 
måned etter at tilbud er gitt, fastsettes denne av nemnd. Utgifter og tilrettelegging i denne 
forbindelse er kommunen uvedkommende, likevel slik at kommunen vil søke å påvirke 
kjøper/selger slik at avtalebestemte prosesser kommer i gang.. 

- Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders frist for 
overtagelse 

- Kommunen fastsetter hvor nyopprettet privat praksis skal lokaliseres. 
- Praksisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede. 

Ved nyetablering og endret lokalisering av eksisterende institutt skal lokalene være 
tilgjengelige for funksjonshemmede. 

- Flytting av praksis til nytt institutt eller til annen del av kommunen kan ikke skje uten 
kommunens samtykke. Kommunen bør ikke nekte samtykke når flyttingen åpenbart ikke 
medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter. 

- Avtale om privat praksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv, inngås uten 
tidsbegrensning og etter vedtatt mal mellom KS og NFF. 
 

3 Referanser 
- Lov om helsetjenester 
- ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter 
- Mal for privat praksis i fysioterapi  
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Utv.sak nr 10/08 
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
- AS VINMONOPOLET 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62  Saknr.:  08/56 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 10/08 23.04.2008 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. Med hjemmel i alkohollovens §3-1  og § 1-6 gis A/S Vinmonopolet butikk på Vinterbro 

senteret, Sjøskogveien 7, 1407 Vinterbro salgsbevilling for brennevin, vin og øl i Ås 
kommune. for bevillingsperioden 01.07.2008-30.06.2012. 

 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. K-sak 18/04 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Søknad fra vinmonopolet 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

1. uttalelse fra lensmannen 
2. skatteattest 
 

Utskrift av saken sendes til: 
1. Kjededirektør Lasse Erik Moen, Pb.1944, 0125 Oslo 
2. Lensmannen i Ås 

 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Ås kommune har mottatt en søknad v/ AS vinmonopolet ved Kjededirektør Lasse Erik Noen 
om fornyet salgsbevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 
volumprosent (sterkøl) i Ås kommune som utløper 30.6.2008. 
 
Lensmannen har ingen innvendinger mot søknaden. 
 
Helse- og sosialsjefen er ikke kjent med at alkoholloven er brutt. Det er departementet som 
fører tilsyn med vinmonopolets virksomhet. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Helse- og sosialsjefen anbefaler at vinmonopolets bevilling blir fornyet frem til 30.6.2012. 
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Utv.sak nr 11/08 
SALGSBEVILLING 2008  -  2012 
LEIF RUNE JOHANNESSEN AS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/99 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 11/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  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 

foretaket Leif Rune Johannessen AS, Johan Skanckesvei 1-3, Ås v/eier Leif Rune 
Johannessen bevilling for salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og 
annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.5.2008 til 
30.06.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes Leif Rune Johannessen 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Kent Solvang 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet i Johan Skanckesvei 1-3, Ås.  
5.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

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

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
7.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Franchisekontrakt 
5. Kopi av kunnskapstestene 
6. Skatteattest  
7. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
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1. Leif Rune Johannessen, Kantarellen 7, 1405 Langhus  
2. Skatteseksjonen 
3. Lensmannen i Ås 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Foretaket Leif Rune Johannessen AS har inngått en Franchisekontrakt med Rema 1000, Johan 
Skanckesvei 1-3, Ås. Eier Leif Rune Johannessen har søkt om salg av øl som inneholder 2,5 til 
4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i 
tidsrommet 1.5.2008 til 30.6.2012. Som styrer for bevillingen søker Leif Rune Johannessen f 
250669 og som stedfortreder Kent Solvang f 280378, Dyrløkketoppen 5 C, 1440 Drøbak. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Søkeren søker salgsbevilling for øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent i tidsrommet 01.07.2008 til og med 30.6.2012. 
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 

” Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å 
ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen 
alkoholholdig 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” 
 

Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til at alkoholloven er brutt. 
 
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 
avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. »  

 
Søker har ikke skatterestanser. 
 
Politiet har ingen innvendinger mot at bevilling gis og at aktuelle søkere godkjennes som 
styrer og stedfortreder.  
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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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at foretaket Foretaket Leif Rune 
Johannessen AS v/ eier gis salgsbevilling for øl med 2,5% - 4,75% alkohol og annen drikk 
med lavere alkoholinnhold en 4,76 volumprosent.  
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 12/08 

 

 
Utv.sak nr 12/08 
SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING -2008 -2012 
LESESTEDET 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/316 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 12/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Lesestedet AS  
v/Adm.direktør Marianne Kessel følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 30.6.2012: 
 
1.1   Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 

og 2,5 volumprosent alkohol. 
1.2   Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder 

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
1.3   Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder 

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
1.4  Alminnelig skjenkebevilling utendørs (gjelder fra det tidspunkt driver har fått tillatelse 

til uteservering) 
Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
Fredagog lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
Søndag    kl. 12.00 - 23.00 

1.5  Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Lesestedet, Moerveien 4, Ås 
v/daglig leder Marianne Kessel. 

1.6  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Marianne Kessel, f. 25.2.68, Liaveien 
25A, Ås og som stedfortreder for styrer godkjennes Morten Kessel f. 3.11.69, 
s.adresse. 

1.7 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 
alkoholfrie drikkevarer. 

1.8 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 

1.9 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.10 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.11 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad endes 

rådmannen i Ås kommune. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
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Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Søknad 
2. Meny Lesestedet 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

1. Registerutskrift fra enhetsregisteret 
2. Diplom - Etableringsprøve 
3. Diplom - Kunnskapsprøve i alkoholloven 
4. Uttalelse fra lensmann 
5. Likningsattest 
6. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
7. Leiekontrakt 
8. Tegning 

 
Utskrift av saken sendes til: 

1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Lesestedet AS er ett aksjeselskap som ble stiftet 20.12.2007 og registrert i foretaksregisteret 
28.1.2008. Administrerende direktør  er Marianne Kessel, Liaveien 25 A, Ås . Hun er også 
styrets leder.  
Som styrer for skjenkebevillingen søkes Marianne Kessel, f 5.2.68, Liaveien 25 A, Ås 
godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Morten Kessel, f. 3.11.69, Liaveien 25 A, Ås, 
godkjent. 
Begge har bestått kunnskapstesten i alkoholloven. 
 
De søker om bevilgning for alkoholholdig drikk i 1 og 2 gruppe. 
De søker også om uteservering.  
 
Vurdering av søkeren: 
«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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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: 
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- 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." 

 

Vurdering av søker: 
Stedet har ikke hatt skjenkebevilling tidligere. 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Følgende krav er satt til skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og   
 ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. 
 

Vurdering av skjenkelokalet. 
Stedet beskrives som en bokkafe med sitteplasser for ca 15 personer. Det er ingen bardisk, 
men en kundedisk hvor mat kan bestilles. Det kan bestilles også ved bordene. 
De kommer til å servere 3-5 ulike retter å velge mellom daglig. Se vedlagte menyforslag. 
 
Målgruppen for stedet er ett voksent, rolig publikum. 
 
Lokalet til Lesestedet er på 60m2.  Kafédelen er betydelig mindre og rommer 2 bord, samt 
noen vindusbenker. De skal søke om å få ha uteservering, men bekreftelse på at de har lov til 
dette foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 

Lesestedet er ett svært lite skjenkelokale med kun to bord. De har imidlertid eget kjøkken hvor 
maten tilberedes. Stedet faller likevel ikke innunder pkt. 6 i retningslinjer for saksbehandling 
av salgs- og skjenkebevillinger i ås kommune, for bevertningssteder det ikke gis alminnelig 
skjenkerett til. 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Helse- og sosialsjefen anbefaler at Lesestedet får innvilget sin søknad, men må også ha 
alkoholsvak drikke som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 
Bevilgning for uteservering er betinget av at alle godkjenninger foreligger før det kan settes i 
verk. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 13/08 

 

 
Utv.sak nr 13/08 
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
- COOP PRIX ÅS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/383 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 13/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  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 

firma Coop prix BA, Ordfører Thorbjørnsvei 3, 1702 Sarpsborg bevilling for salg av øl som 
inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 
4,76 volumprosent i tidsrommet 1.5.2008 til 30.06.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes Lotta Kringler 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Gerd Synnøve Brovold 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet i Idrettsveien, Ås.  
5.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

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

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
7.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
2. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Kopi av kunnskapstestene 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Firma Coop prix BA, Pb 312, 1702 Sarpsborg  
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2. Skatteseksjonen 
3. Lensmannen i Ås 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Firma Coop Prix BA, Ås har søkt om salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent 
alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 
1.5.2008 til 30.6.2012. Som styrer for bevillingen søker Lotta Kringler f 260971, Idrettsvn. 1, 
1430 Ås og som stedfortreder Gerd Synnøve Brovold f 190443, Hogstvedtvn. 9, 1430 Ås. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Søkeren søker salgsbevilling for øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent i tidsrommet 01.07.2008 til og med 30.6.2012. 
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 

” Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å 
ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen 
alkoholholdig 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” 
 

Hafslund Sikkerhet Bedrift har ikke meldt at alkoholloven er brutt i perioden. 
 
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 
avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. »  

 
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 
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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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at firma Coop Prix, Ås gis salgsbevilling 
for øl med 2,5 % - 4,75% alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 
volumprosent.  
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 14/08 

 

 
Utv.sak nr 14/08 
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
- COOP MEGA RAVEIEN 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/384 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 14/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  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 

firma Coop Øst BA, Ordfører Thorbjørnsvei 3, 1702 Sarpsborg v/ daglig leder Geir Olav 
Opheim bevilling for salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen 
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 
30.06.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes Tore Haugen 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Jan Egil Sørlie 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet i Raveien 9, Ås.  
5.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

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

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
7.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Kopi av kunnskapstestene 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
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1. Firma Coop Øst BA, Pb 312, 1702 Sarpsborg  
2. Skatteseksjonen 
3. Lensmannen i Ås 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Firma Coop Øst BA, Ås ved daglig leder Geir Olav Opheim har søkt om salg av øl som 
inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 
4,76 volumprosent i tidsrommet 1.5.2008 til 30.6.2012 ved salgsstedet Coop Mega, Raveien 9, 
Ås. Det søker om godkjenning for styrer for bevillingen Tore Haugen f. 120559, Førerliveien 
10, Ås og som stedfortreder Jan Egil Sørlie f. 290463, Brekkeveien 3B, leilighet 405, 1430 Ås. 
 
Firma Coop Øst BA søker salgsbevilling for øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 
4,76 volumprosent i tidsrommet 01.07.2008 til og med 30.6.2012. 
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 

” Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å 
ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen 
alkoholholdig 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” 
 

Hafslund Sikkerhet Bedrift har ikke meldt at alkoholloven er brutt i perioden. 
 
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 
avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. »  

 
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 



  Sak 14/08 

 
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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at firma Coop Øst BA gis salgsbevilling 
for øl med 2,5% - 4,75% alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 
volumprosent for salgsstedet Coop Mega, Raveien 9, Ås.  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 15/08 

 

 
Utv.sak nr 15/08 
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
-  COOP OBS VINTERBRO 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/386 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 15/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  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 

firma Coop Øst BA, Ordfører Thorbjørnsvei 3, 1702 Sarpsborg v/ daglig leder Geir Olav 
Opheim bevilling for salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen 
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 
30.06.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes John-Arne Wolff 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Stine Breivik Storvand 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet i Sjøskogvn. 7, Vinterbro.  
5.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

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

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
7.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Kopi av kunnskapstestene 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
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1. Firma Coop Øst BA, Pb 312, 1702 Sarpsborg  
2. Skatteseksjonen 
3. Lensmannen i Ås 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Firma Coop Øst BA, Ås ved daglig leder Geir Olav Opheim har søkt om salg av øl som 
inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 
4,76 volumprosent i tidsrommet 1.5.2008 til 30.6.2012 ved salgsstedet Coop OBS Vinterbro. 
Det søker om godkjenning for styrer for bevillingen John-Arne Wolff f.060761, Heer Terrasse 
40A, 1445 Heer og som stedfortreder Stine Breivik Storvand f 230377, Søderlindsvei 9, 1454 
Fagerstrand. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Søkeren søker salgsbevilling for øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent i tidsrommet 01.07.2008 til og med 30.6.2012. 
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 

” Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å 
ivareta en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen 
alkoholholdig 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” 
 

Hafslund Sikkerhet Bedrift har ikke meldt at alkoholloven er brutt i perioden. 
 
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 
avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. »  

 
Søker har ikke skatterestanser. 
 
Politiet har ingen innvendinger mot at bevilling gis og at aktuelle søkere godkjennes som 
styrer og stedfortreder.  
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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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at firma Coop OBS, Sjøskogveien 7, 
Vinterbro gis salgsbevilling for øl med 2,5% - 4,75% alkohol og annen drikk med lavere 
alkoholinnhold en 4,76 volumprosent.  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 16/08 

 

 
Utv.sak nr 16/08 
SKJENKEBEVILLING -  2008 -2012 
- ÅS KAFFE MIGDADEE 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/402 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Ås Kaffe 
Migdadee v/bevillingssøker Shoresh Migdadee følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 
30.6.2012: 
 
1.1  Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 

volumprosent alkohol. 
1.2  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og 

høyst 4,7 volumprosent. 
1.3 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Ås Kaffe Migdadee, Raveien 2, 

Ås, samt definert uteplass. 
1.4 Tider for skjenking av alkohol utendørs skal være i henhold til kommunal forskrift. 
1.5 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Shoresh Migdadee og som stedfortreder 

for styrer godkjennes Muhammad Migdadee. 
1.6 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
1.7 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
1.8 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.9 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.10 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

Helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
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Avgjørelsesmyndighet:   Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Søknad 
 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Registerutskrift fra enhetsregisteret 
2. Kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
3. Meny 
4. Tegning over skjenkearealet 
5. Uttalelse fra lensmann 
6. Likningsattest 
7. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
8. Skatteattest fra kemneren i Ås 

 
Utskrift av saken sendes til: 

1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 

SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bevillingssøker Shoresh Migdadee, Bakkeveien 32, Flateby. Foretaket Ås Kaffe Migdadee er 
ett enkeltmannsforetak og innehaver er Muhammad Migdadee.  
 
Foretaket beskrives som en kafeteria som også er rettet mot barn og unge under 18år. 
Stedet har eget kjøkken som tilbereder stedets mat og har egen kokk. Åpningstiden for 
serveringsstedet er 09:00-21:00. Det er ikke bestilling ved bordene, men servering. 
 
De søker om alminnelig skjenkebevilling for øl 2,5%-4,75% i kafeen og for uteservering.   
 
Vurdering av søkeren: 
Som styrer for skjenkebevillingen søkes det om at Shoresh Migdadee f 170684, Bakkeveien 
32, Flateby og som stedfortreder for styrer Muhammad Migdade, f 031162,  Bakkeveien 32. 
Flateby kan godkjennes. Begge har bestått kunnskapstesten i alkoholloven. 
 
For å få bevilling skal søker 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.»  

 
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." 

 

Vurdering av søker: 
Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Følgende krav er satt til skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 
”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og   
 ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt 
 
Stedet har søkt om uteservering.  
”Utendørs servering: 
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert uteareal, men 
må vurderes etter begrensningene i pkt 3. ” 
 
I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd. 
Lokalene vurderes egnet til formålet. 
 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at Ås Kaffe Migdadee v/ Shoresh 
Migdadee gis alminnelig skjenkebevilling for øl 2,5% - 4,75%  og annen drikke med under 
4,76 volumprosent alkohol. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 17/08 

 

 
Utv.sak nr 17/08 
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 
- MOER SYKEHJEM 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/408 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Ås 
kommune, Moer sykehjem følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 30.6.2012: 
 

1.1 Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 
og  2,5 volumprosent alkohol. 

1.2  Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

1.3  Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder 
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

1.4 Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder 
over 22 og høyst 60 % alkohol,  

1.5 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for Moer sykehjem, samt definert uteplass. 
 

BogruppeA1  Stue 1 og Stue 2 

BogruppeA2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe B1 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe B2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe C1 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe C2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe D1  
Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe D2  Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe E1 Felles stuer 

Aktivitetssenteret:  Aktivitetsrom 1 

Kafeteria med tilstøtende grupperom / 
møterom 

 

Gruppeboligene for demente 
Stuene i hver av 
enhetene 

Utearealet utenfor kafeteriaen  

 
1.6 Skjenkerett utendørs til følgende tider: 

Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
Søndag    kl. 12.00 - 23.00 

1.7 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Ståle Martinsen. 
1.8 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
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1.9 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 

1.10 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.11 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.12 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad endes 

Helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
2. Uttalelse fra lensmann 
3. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 

SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bevillingssøker er Ås kommune v/ enhetsleder Ståle Martinsen. 
Skjenkestedet er Moer sykehjem, eiet av Ås kommune. 
 
De søker om innskrenket skjenkebevilling for alkohol fra 0,7 til 60 % volumprosent. 
 
Vurdering av søkeren: 
Som styrer for skjenkebevillingen søkes det om at enhetsleder Ståle Martinsen f 240468, 
Glimmerveien 38, Ås kan godkjennes. Han har bestått kunnskapstesten i alkoholloven. 
 
For å få bevilling skal søker oppfylle følgende vandelskrav: 
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«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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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." 

 

Vurdering av søker: 
Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Følgende krav er satt til skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 
”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og   
 ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Skjenkearealet er  

BogruppeA1  Stue 1 og Stue 2 

BogruppeA2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe B1 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe B2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe C1 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe C2 Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe D1  
Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe D2  Stue 1 og Stue 2 

Bogruppe E1 Felles stuer 

Aktivitetssenteret:  Aktivitetsrom 1 

Kafeteria med tilstøtende 
grupperom / møterom 

 

Gruppeboligene for demente Stuene i hver av enhetene 

  

 
Stedet er rettet mot beboere i institusjonen. 
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Stedet har søkt om uteservering  
 
”Utendørs servering: 
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert uteareal, men 
må vurderes etter begrensningene i pkt 3. ” 
I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd. 
 
Lokalene vurderes egnet til formålet. 
 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at Moer sykehjem v/ Ståle Martinsen gis 
innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
% alkohol, alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 % 
alkohol, alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og høyst 22 % alkohol 
og , alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  
 
 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 18/08 

 

 
Utv.sak nr 18/08 
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 
- ØKONOMIBYGNINGEN VED UMB 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/415 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 18/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis 
Studentsamskipnaden i Ås v/ adm.dir. Einride Berg følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 
30.6.2012: 
 

1.1  Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol for Festsalen, Gult rom, Blått rom, Svart rom, Rødt rom i 
Økonomibygningen, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

1.2  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og 
høyst 4,7 volumprosent innvilges for Festsalen, Gult rom, Blått rom, Svart rom, Rødt 
rom i Økonomibygningen, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

1.3  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol  innvilges for Festsalen, Gult rom, Blått rom, Svart 
rom, Rødt rom i Økonomibygningen, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

1.4 Innskrenket skjenkebevilling for brennevin innvilges for Gult rom, Blått rom, Svart 
rom, Rødt rom i Økonomibygningen, Universitetet for miljø- og biovitenskap 

1.5 Alminnelig skjenkebevilling for brennevin i Festsalen 
1.6 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Siv Olsen Wilson f. 19.06.67. 
1.7 Som stedfortreder for styrer godkjennes Nina Opsand f 2.5.79. 
1.8 Søknad om generell utvidet skjenketid avslås. 
1.9 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
1.10 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
1.11 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.12 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.13 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
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Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Kunnskapsprøve i alkoholloven 
2. Meny 
3. Erklæring 
4. Bekreftelse på ansettelse 
5. Tegning 
6. Godkjenningsbevis fra Mattilsynet for økonomibygningen-kantinen 
7. Uttalelse fra lensmann 
8. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
9. Skatteattest fra Follo skatteoppkreverkontor 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bevillingssøker Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) v/ adm. direktør Einride Berg har søkt om 
skjenkebevilling i Økonomibygningen ved universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) for 
følgende lokaler: 
 
Skjenkested Antall m2 Kategori Alk.gr. 1 Alk.gr. 2 Alk.gr. 3 
Festsalen 197 Selskapslokaler A A A 
Gult rom 39 Forsamlings 

lokale 
A A I 

Blått rom 43 Forsamlings 
lokale 

A A I 

Svart rom 35 Forsamlings 
lokale 

A A I 

Rødt rom 26 Forsamlings 
lokale 

A A I 

 
Det er eget kjøkken i bygningen. Kjøkken med birom er lokalisert i 1. etasje. På dagtid 
mellom kl. 10:00 til 14:00 benyttes Festsalen som kantine. Det serveres mat til møter, kurs og 
konferanser i denne eller nærliggende bygninger. 
 
I Festsalen arrangeres det festmiddager og lignende. SiÅs står for servering og skjenking.  
Stedet har ikke hatt skjenkebevilling tidligere. 
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Som styrer for bevillingen søkes Siv Olsen Wilson f. 19.6.67, Sagstuveien 3B, Langhus 
godkjent, med Nina Opsand f 2.5.79, Sørumvn. 22, Kråkstad som stedfortreder. 
 
Vurdering av søker: 
For å få bevilling skal søker 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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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." 

 

Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Følgende krav er satt til skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 
”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- skjenkelokalets beliggenhet 
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og   
 ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
 
Stedet er rettet mot ansatte, studenter og besøkende og ligger inne på universitetsområdet. Totalt 
skjenkearealet er på  340 m2  fordelt på 5 lokaler. Lokalene vurderes egnet til formålet. 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Det er søkt om en skjenketid fra kl.12:00 til kl 02:00.  
 
 
 
 
Anbefaling. 
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Ut fra ovenstående anbefaler helse- og sosialsjefen at SiÅs v/ adm. direktør Berg gis 
skjenkebevilling som omsøkt, men ikke utvidet skjenketid da dette er i strid med lokal 
forskrift om skjenketider vedtatt av kommunestyret 9.4.2008. 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 19/08 

 

 
Utv.sak nr 19/08 
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 
- STUDENTSAMFUNNET/AUD.MAX. 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/416 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 19/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefs innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis 
Studentsamskipnaden i Ås, 1432 Ås, følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 30.06.2012: 
1.1  Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 

volumprosent alkohol i Restaurant Johannes, Kantinen, Bodegaen, Halvors Hybel, 
Festsalen, Rosehagen, Rød og Grønn peisestue, Festspisesalen, Allrommet, 
Formannens rom, Møterommet, Café Klubben med terrasse og Aud. Max. 1. etg. 
inkludert foyer. 

1.2  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og 
høyst 4,7 volumprosent i Restaurant Johannes, Kantinen, Bodegaen, Halvors Hybel, 
Festsalen, Rosehagen, Rød og Grønn peisestue, Festspisesalen, Allrommet, 
Formannens rom, Møterommet, Café Klubben med terrasse og Aud. Max. 1. etg. 
inkludert foyer. 

1.3  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol i Restauranten, Kantinen, Bodegaen, Halvors 
Hybel, Festsalen, Rosehagen, Rød og Grønn peisestue, Festspisesalen, Allrommet, 
Formannens rom, Møterommet, Café Klubben og Aud. Max. 1. etg. inkludert foyer. 

1.4  Innskrenket skjenkebevilling for brennevin i Bodegaen, Halvors Hybel, Festsalen, Rød 
og Grønn peisestue, Allrommet, Møterommet, Café Klubben og Aud.Max. 1. etg. 
inkludert foyer. 

1.5  Alminnelig skjenkebevilling for brennevin i Restaurant Johannes, Rosehagen, 
Festspisesalen, Formannens rom og Kantinen (etter kl 19). 

1.6  Søknad om utvidet skjenketid avslås. 
1.7  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Siv Olsen Wilson f. 19.06.67, som 

stedfortreder for styrer godkjennes Nina Opsand f. 2.5.79. 
1.8  Skjenkerett utendørs på terrassen utenfor Cafè Klubben til følgende tider: 

  Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
  Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
 Søndag kl. 12.00 - 23.00. 
2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
4.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes kommunen uoppfordret innen 1.juni 
hvert år. 

5.  Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
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6.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 
Helse- og sosialsjef i Ås kommune. 

 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
  
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknaden 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Søknad om skjenkebevilling  
2. Firmaattest 
3. Skatteattest fra Kemneren i Ås 
4. Bekreftelse på ansettelse 
5. Meny 
6. Uttalelse fra lensmannen  
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Lensmannen i Ås 
2. Skatteseksjonen 
3. Hafslund Sikkerhet Bedrift  

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Studentsamskipnaden i Ås, 1432 Ås v/adm. direktør Einride Berg har søkt om alminnelig 
skjenkebevilling for øl og vin for Studentsamskipnaden. Studentsamskipnaden har også søkt 
om alminnelig og innskrenket skjenkebevilling for brennevin.  
 
Som styrer for bevillingen søkes Siv Olsen Wilson f. 19.6.67, Sagstuveien 3B, Langhus 
godkjent, med Nina Opsand f 2.5.79, Sørumvn. 22, Kråkstad som stedfortreder. 
 
Skjenkeareal (totalt 2446 m2) 
Søknaden for perioden 2008-2012 innebærer en viss utvidelse i forhold til nåværende 
bevilling: SiÅs ønsker å endre bevillingen fra innskrenket til alminnelig skjenking av 
brennevin i Kantinen (etter kl 19), Formannens rom, Festspisesalen og Rosenhagen. 
Begrunnelsen er at disse rommene serveres det selskapsmat til ball, jubileer og festmiddager, 
samt i julebordssesongen og UKA i Ås.  
 

  Bevillingstype 
Skjenkested Lokale/uteservering G 1 G2 G2 G Endringer 
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3 
 

2008-2012 

Studentsamskipnaden Restauranten Johannes A A A A  
 Kantinen A A A  A 
 Bodegaen A A A I  
 Halvors Hybel A A A I  
 Festsalen A A A I  
 Rosehagen A A A I A 
 Rød peisestue A A A I  
 Grønn peisestue A A A I  
 Festspisesalen A A A I A 
 Allrommet A A A I  
 Formannens rom A A A I A 
 Møterommet A A A I  
 Kafé Klubben  
terrassen 

A 
A 

A A 
A 

I  

 Aud Max 1.etasje A A A I  
 Foajé Aud Max A A A I  

Gl 1: alkoholinnhold 2,5 - 4,75% og annen drikk med under 4,76 volumprosent alkohol 
G 2: alkoholinnhold 4,76 - 7% 

G:3: Brennevin 

I: Innskrenket skjenkebevilling (bare sluttede selskaper) 

A: Alminnelig skjenkebevilling 

  
Fornyelse av bevillinger står rettslig i samme stilling som ny søknad. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal 

bevilling ikke gis. Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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" 

 

Kommentarer: 
Skjenkesteder har i siste fireårsperiode fått 2 advarsler i forhold til brudd på de 
alkoholpolitiske retningslinjer. Det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling 
ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
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Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, · trafikale og 
ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig · skal kunne tillegges 
vekt. 
 

Utendørs serveringsareal 

Øl og vin bevilling kan innvilges for tidsrommet 01.04. - 30.09.  
 
Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav vurderes 

oppfylt: 

• Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den 
vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende 
middagstilbud 

• Det kreves bestilling/servering ved bordene 
Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som spiserestaurant og gis 
ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin” 
 

 
Restaurant Johannes,  
Serveringsstedet er en restaurant med et skjenkeareale på 97 kvadratmeter og kjøkkenet er 
betjent av kokk fra kl. 08.00 -01.00. Det bestilles og serveres ved bordene. Meny ligger i 
saksmappen. 
 
Det søkes om: 
Alminnelig skjenkerett for brennevin, øl og annen drikk med under 4,76 volumprosent alkohol 
og vin i lokale.  
 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved UMB. 
 
Lokalet er egnet til formålet 
 
Kantinen 
Serveringsstedet beskrives som både kafeteria og som restaurant med eget kjøkken og kokk i 
hele åpningstiden. Skjenkearealet er på 153,5 kvadratmeter.  
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kl. 19.00: Drikk 
som inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
Bodegaen  
Serveringsstedet beskrives som restaurant og som pub, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Skjenkearealet er på 130 kvadratmeter.  
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Det søkes om: 
- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 

0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 
- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 

inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 

inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 

inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  
 
Målgruppen er studenter. 
 
Halvors Hybel 
Stedet beskrives som en Pub med eget kjøkken og kokk i hele åpningstiden. Skjenkearealet er 
på 130 kvadratmeter.  Det bestilles ikke eller serveres ved bordene. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen er studenter. 
 
Festsalen 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 166 kvadratmeter. Det bestilles og serveres ved bordene. Meny ligger i 
saksmappen. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
Rosehagen 
Stedet beskrives å være selskapslokale og pub, med et skjenkearealet på 121 kvadratmeter. 
Det bestilles ikke eller serveres ved bordene. 
 
Det søkes om: 
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- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen er studenter. 
 
Rød peisestue 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 40 kvadratmeter. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Grønn peisestue 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 40 kvadratmeter. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
Festspisesalen 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 83 kvadratmeter. 
 
Det søkes om: 
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- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Allrommet 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 96 kvadratmeter. Bestilling og servering foregår ved bordene. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Formannens rom 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 54 kvadratmeter. Bestilling og servering foregår ved bordene. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
Møterommet 
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 103 kvadratmeter. Bestilling og servering foregår ved bordene. 
 
Det søkes om: 
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- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
 
Café Klubben med terrasse 
Stedet beskrives å være Café med eget kjøkken og kokk i hele åpningstiden. Skjenkearealet er 
149 kvadratmeter.  
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Aud. Max. 1. etg.  
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 678 kvadratmeter. Bestilling og servering foregår ved bordene. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Foyer.  
Stedet beskrives å være selskapslokale og forsamlingslokale, med eget kjøkken og kokk i hele 
åpningstiden. Lokalet leies regelmessig ut til selskapelige samvær med middagsservering.  
Skjenkearealet er 305 kvadratmeter. Bestilling og servering foregår ved bordene. 
 
Det søkes om: 
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- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være studenter, ansatte og gjester ved NLH. 
 
Kommentarer 
Helse- og sosialsjef kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Omsøkte tillatelser om skjenking er i samsvar med det som kan innvilges i henhold til 
retningslinjene. 
Skjenketiden må følge lokal forskrift vedtatt av kommunestyre 9.4.2008. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjef at Studentsamskipnaden gis skjenkebevilling 
i henhold til søknaden. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 20/08 

 

 
Utv.sak nr 20/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 
-KAFE NOI / IVAR DAHL HANSEN 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/424 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 20/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4, 4-6 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Kafè Noi v/ 
Ivar Dahl Hansen følgende tillatelser fra 1.7.2008 til 30.6.2012: 
1.1  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 

og 2,5 volumprosent alkohol. 
1.2  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder 

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
1.3  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder 

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
1.4  Ovenstående skjenkebevilling gjelder for kafèlokalet i hovedbølet for Tømrer og 

snekkernes feriehjem, Nesset, samt definert uteplass. 
1.5  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Ivar Dahl Hansen f. 170165, Bæk 

Nesset, Vinterbro. Det gis fritak fra å ha stedfortreder. 
1.6  Skjenkerett utendørs til følgende tider: 
   Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
   Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
  Søndag    kl. 12.00 - 23.00 

 
2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
4.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen juni 
hvert år. 

5.  Det skal utarbeides dokumentasjon for internkontroll. 
6.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

Helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 



  Sak 20/08 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om skjenkebevilling 
2. Søknad om fritak for stedfortreder 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Opplysninger fra Enhetsregisteret 
2. Avtale mellom Stiftelsen Byggfag og søker. 
3. Tegning 
4. Meny 
5. Kunnskapsprøven 
6. Skatteattester fra Follo likningskontor 
7. Oslo og Akershus skattefogdkontor 
8. Vandelsattest 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bevillingssøker Ivar Dahl Hansen søker om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin for  
Kaféen i hovedhuset til Tømrer og snekkernes feriehjem, Bæk Nesset . 
Organisasjonsformen er enkeltpersonforetak med Ivar Dahl Hansen som innehaver. 
 
Hansen søker for følgende lokaler og uteareal: 

• Cafelokalet 45 kvadratmeter. 
• Uteareal 50 kvadratmeter 

Serveringsstedets åpningstid er mellom kl.12.00- 22:00 (lørdag frem til 24.00) 
 
Som bevillingsstyrer søker Ivar Dahl Hansen. Han søker om fritak fra å ha en stedfortreder for 
skjenkebevillingen siden kafeen er liten og oversiktlig. I henhold til § 1-7c kan det gjøres 
unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets 
størrelse. 
 
Ivar Dahl Hansen har bestått kunnskapstesten i alkoholloven og kunnskapstesten i 
serveringsloven. 
 
Målgruppe: 
Serveringsstedet er rettet mot hytteeierne på Tømrernes feriehjem, samt lokale husstander og 
medlemmer av tømrer og byggfagforeningen. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker oppfylle følgende vandelskrav. 
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«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 avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal 
bevilling ikke gis. Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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" 

 

Det er ikke kommet fram opplysninger fra Oslo og Akershus skattefogdkontor eller 
lensmannen som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i lov, forskrifter og alkoholpolitiske 
retningslinjer for Ås kommune. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

1. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 

- skjenkelokalets beliggenhet 

- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  

- negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og   
 ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. 

 

2. Utendørs serveringsareal 
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert 

uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3.  

 
Hansen disponerer 1 etasje i Hovedbølet på eiendommen ”Bæk”, samt avtalte uteområder på 
gårdstunet, til kafedrift fra 31.mars til 31.oktober. 
 
Stedet har en enkel meny bestående av Thaimat. Kafeen er godkjent av Mattilsynet. 
Skjenkearealet vurderes egnet til formålet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at det gis alminnelig skjenkebevilling for 
øl og vin. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 21/08 

 

 
Utv.sak nr 21/08 
 SALGSBEVILLING TIL SALG AV ØL I  - 2008 - 2012 
ÅS MATSENTER AS/BUNNPRIS ÅS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/425 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 21/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  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 

foretaket Ås Matsenter as v/daglig leder Muzzammil Ikram Khan bevilling for salg av øl 
som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 30.6.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes Muzzammil Ikram Khan f. 12.2.71 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Sofina Sanam Kauser f. 23.1.82. 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Ås matsenter AS - Bunnpris, Rådhusplassen 

19, Ås.  
5.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
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, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Skatteattest  
5. Kopi av bestått kunnskapstest 
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
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Utskrift av saken sendes til: 
1.  ÅS MATSENTER AS v/daglig leder Muzzammil Ikram Khan  
2.  Skatteseksjonen 
3.  Lensmannen i Ås 
4.  Hafslund Sikkerhet Bedrift 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Foretak ÅS MATSENTER AS v/daglig leder Muzzammil Ikram Khan f.120271 har søkt om 
salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 30.6.2012 for butikken Ås 
matsenter As - Bunnpris, Rådhusplassen 19, Ås. Som styrer for bevillingen søker daglig leder 
og Sofina Sanam Kauser f. 23.1.82 søkes godkjent som stedfortreder. 
 
Foretaket har den samme bevillingen i dag som de søker om. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Daglig leder Muzzammil Ikram Khan søker salgsbevilling for øl og annen drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 30.6.2012. 
 
I følge Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder følgende retningslinjer for 
tildeling av salgsbevilling for øl: 
 
« Dagligvarebutikker som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor søker vurderes egnet til å ivareta 
en bevilling, innvilges salgsbevilling for alle typer øl (2,5 % - 4,75% alkohol) og annen alkoholholdig 
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 
 
Hafslund Sikkerhet Bedrift har ikke meldt at alkoholloven er brutt i perioden. 
 
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 avgiftsmyndigheten om vandel i 
forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. »  
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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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at foretaket ÅS MATSENTER AS 
v/daglig leder Muzzammil Ikram Khan gis salgsbevilling for øl med 2,5% - 4,75% alkohol og 
annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 volumprosent.  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 22/08 

 

 
Utv.sak nr 22/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 
- ÅS RESTAURANT AS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/427 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 22/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Ås Restaurant 
AS v/ He Feng Lei følgende tillatelser fra 1.7.2008 og til 30.6.2012: 
1.1 Alminnelig skjenkebevilling for øl 2,5 % - 4,75 %  og annen drikke med under 4,76 

volumprosent alkohol og vin i restauranten lokaler i 1 etasje, i underetasjen og 
utearealet. 

1.2  Alminnelig skjenkebevilling for øl med alkoholinnhold 4,76 % til 7% i  restauranten 
lokaler i 1 etasje og underetasjen. 

1.3  Alminnelig skjenkebevilling for brennevin i restauranten lokaler i 1. etasje og 
underetasjen. 

1.4  Søknad om utvidet skjenketid avslås. 
1.5  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes He Feng Lei f. 25.01.77. 
1.6  Som stedfortreder godkjennes He Lei Jie f. 29.07.80.  
1.7  Skjenkerett utendørs innvilges for hele året på det omsøkte uteareal til følgende tider:  

 
Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 

        Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
            Søndag    kl. 12.00 - 23.00 
  
2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
4.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. 
5.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 

 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
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Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknaden 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Firmaattest 
2. Plantegninger 
3. Meny 
4. Skatteattest 
5. Erklæring 
6. Etableringsprøve 
7. Kunnskapstest i alkoholloven 
8. Vandelsattest 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1.  Søker 
2.  Lensmannen i Ås 
3.  Skatteseksjonen 
4.  Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås restaurant ANS v/ daglig leder He Feng Lei har søkt om alminnelig skjenkebevilling for 
brennevin, øl 2,5% - 4,75%  og annen drikke med under 4,76 volumprosent alkohol og vin,  og 
øl med alkoholinnhold 4,76% til 7%.  
Åpningstid  hverdager 13.00 – 01.00. Helg fra kl. 13.00 – 03.00. 
 
Som styrer for bevillingen søkes He Feng Lei f. 25.01.77 godkjent, med He Lei Lie f. 29.07.80 
som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapstesten i alkoholloven. 
 
Skjenkestedet søker for følgende lokaler og uteareal: 

• Restaurantens lokaler i 1. etasje og i underetasjen. 
• Uteareal på terrasse. 

 
Søknaden omfatter samme skjenkearealet som de har hatt bevilgning for i forrige periode. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 



  Sak 22/08 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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." 

 

Kommentarer: 
Helse- og sosialsjefen har kjennskap til 1 avvik i forhold til de alkoholpolitiske retningslinjer i 
2005 og hvor skjenkebevilgningen ble inndratt i 2 uker. Det er ikke kommet fram andre 
opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 3 lyder som følger 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,   
  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  
  skal kunne tillegges vekt. 
 
Utendørs serveringsareal 
Øl og vin bevilling kan innvilges for hele året. 
 

Målgruppen for virksomheten oppgis til å være voksne og familier. Serveringsstedet er ikke 
rettet mot barn/ungdom under 18 år.  
 
Virksomheten vurderes til å være en restaurant og kommer inn under pkt.5 i Ås kommunes 
alkoholpolitiske retningslinjer som lyder: 

"Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav vurderes 
oppfylt: 

- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den vesentligste del 
av stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende middagstilbud 

- Det kreves bestilling/servering ved bordene 
Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som spiserestaurant og gis 
ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin." 

 
I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd. 
 
Lokalene vurderes egnet til formålet. 
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Han har søkt om en skjenketid på fredager og lørdager frem til kl. 02:30. Lokal forskrift for 
salgs- og skjenketider vedtatt av kommunestyret 9.4.08 er skjenketiden satt til kl. 02:00.  
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at Ås Restaurant AS gis alminnelig 
skjenkebevilling for øl 2,5 % - 4,75 %  og annen drikke med under 4,76 volumprosent alkohol, 
øl med alkoholinnhold 4,76 % til 7 %, samt vin og brennevin som omsøkt. 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 23/08 

 

 
Utv.sak nr 23/08 
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
- KIWI 541 ÅS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/429 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 23/08 23.04.2008 
 
 
 
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 
1.7.2007- 30.06.2012 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 Stina Eriksen f. 13.6.82 
5. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Kiwi 541, Brekkeveien 3, Ås. 
6. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

7. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
8. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
9. Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 

 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Hovedutvalg for helse- og sosial sak18/07 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Kunnskapsprøve i alkoholloven 
3. Tegning over salgslokale 
4. Firmaattest 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1.  NG Kiwi Øst AS Pb. 551, 3412 Lierstranda  
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 1.7.2008- 30.06.2012 for butikken Kiwi 541 Ås, Brekkeveien 3, Ås. Som 
styrer for bevillingen søkes Martin Helgesen, f. 23.2.76, Trollvegen 31 F, Moss godkjent, med 
Stina Eriksen f. 13.6.82, Vollgata 16, Sarpsborg 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 om 
fornyet 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» 
 
Hafslund Sikkerhet Bedrift har ikke meldt at alkoholloven er brutt i perioden. 
 
For å få bevilling skal søker i følge alkoholloven § 1-7b og kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer oppfylle følgende vandelskrav: 
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«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 
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   
  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 24/08 

 

 
Utv.sak nr 24/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 
- GALLERI TEXAS BA 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/430 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 24/08 23.04.2008 
 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Texas BA 
v/Daglig leder Liv Grynning Rezende følgende tillatelser fra 1.7.2008 til 30.6.2012: 
 

1.1  Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol. 

1.2  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og 
høyst 4,7 volumprosent. 

1.3  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

1.4 Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 - brennevin avslås. 
1.5 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Texas, samt definert uteplass. 
1.6 Skjenkerett utendørs til følgende tider: 

Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
Søndag    kl. 12.00 - 23.00 

1.7 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Beate Krogstad født 18.11.55. Som 
stedfortreder for styrer godkjennes Alf Håkon Lund født 29.07.72. 

1.8 Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 
alkoholfrie drikkevarer. 

1.9 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 

1.10 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
juni hvert år. 

1.11 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.12 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad endes 

Helse- og sosiasjefen i Ås kommune. 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
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Hovedutvalg for helse- og sosial sak 19/06 Skjenkebevilling 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad m/beskrivelse av kulturkafeen 
2. Underskrevet erklæring fra styrer 

 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Opplysninger fra enhetsregisteret 
2. Stiftelsesdokument for Galleri Texas BA 
3. Kunnskapstest om alkoholloven 
4. Meny 
5. Tegning 
6. Uttalelse fra lensmann 
7. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Søker 
Lensmannen i Ås 
Skatteseksjonen 
Hafslund Sikkerhet Bedrift 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bevillingssøker Galleri Texas BA er ett privat foretak med begrenset ansvar. Stiftelsen har 8 
stiftere og Liv Grynning Rezende er daglig leder. 
Skjenkestedet ligger i Brekkeveien 4, Ås. 
 
De søker skjenkebevilling innenfor alle alkoholklasser også for brennevin. I dag har de 
skjenkebevilling for øl og vin.  
 
Som styrer for skjenkebevillingen søkes det om at Beate Krogstad født 18.11.55 og som 
stedfortreder for styrer Alf Håkon Lund født 29.07.72 kan godkjennes. Begge har bestått 
kunnskapstesten i alkoholloven. 
 
De beskriver foretaket som kombinert gallerivirksomhet med arrangementer, kafé og salg av 
brukskunst og kunsthåndverk.  To kvelder i måneden har de kulturarrangement som konserter, 
fortelleraften eller annet.  
På dagtid serverer de kaker, terter, salat eller brød med pålegg, samt varme og kalde drikker. 
Ved arrangementene utvider de tilbudet til også å omfatte øl, vin og snacks. 
 
De søker om alminnelig skjenkebevilling for øl 2,5 %-4,75 %, vin og brennevin i kafeen og 
for uteservering.   
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
Stedet har søkt om skjenkebevilling også for brennevin. Dette har de tidligere ikke hatt. 
Serveringsstedet har en enkel servering.  Ut i fra beskrivelsen i søknaden skal de varme opp 
frossen/ferdigstekt mat og tilberede smørbrød etc.  
 
I kommunens retningslinjer for behandling av salgs og skjenkesteder står det i  pkt 5. 

”Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav 
vurderes oppfylt: 

Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den vesentligste del av 

stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende middagstilbud 

Det kreves bestilling/servering ved bordene 

 

Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som   

spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin” 

 
Ut i fra retningslinjene fyller de ikke kriteriene for å få bevilgning for skjenking av brennevin. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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." 

 

Kommentarer: 
Helse- og sosiasjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
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Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger; 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 

- Skjenkelokalets beliggenhet 

- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,   

  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  

  skal kunne tillegges vekt. 
 
Utendørs serveringsareal 
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert 

uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3. Målgruppen for virksomheten 

oppgis til å være voksne og familier. Serveringsstedet er ikke rettet mot barn/ungdom 

under 18 år.  

 
I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd. 
 
Lokalene er på ca 80m2 og vurderes egnet til formålet. Utarealet er i stasjonshagen og er på ca 
130m2. Det settes som krav at skjenkestedet for utearealet blir tydelig avmerket. 
 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler helse- og sosialsjefen at det gis skjenkebevilling for øl og vin. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 25/08 

 

 
Utv.sak nr 25/08 
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 
- AKRAM AS VINTERBRO 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U62 &18 Saknr.:  08/449 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 25/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
 
1.  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 Akram AS, Sjøskogveien 7, Vinterbro v/daglig leder Mohammad Akram bevilling 
for salg av øl som inneholder 2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 til 30.06.2012. 

2.  Som styrer for bevillingen godkjennes Mohammad Akram 020962 
3.  Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Bjørn Ødegård 1802181 
4.  Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Akram AS, Sjøskogv. 7, Ås. 
5.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april 
hvert år. 

6.  Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
7.  Salgstiden for øl følger alkohollovens bestemmelser. 
8.  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, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad  
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Tegning over salgslokale 
3. Firmaattest 
4. Kopi av kunnskapstestene 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
 
Utskrift av saken sendes til: 
1.  Mohammad Akram, Gamle Mossevei 45B, 1430 Ås 
2.  Skatteseksjonen 
3.  Lensmannen i Ås 
4.  Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Firmaet Akram AS , Sjøskogveien 7, 1407 Vinterbro har søkt om salg av øl som inneholder 
2,5 til 4,75 volumprosent alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent i tidsrommet 1.7.2008 – 30.6.2012 for butikken Akram AS, Vinterbro. Som 
styrer for bevillingen søkes godkjent Mohammad Akram 020962 og som stedfortreder for 
bevillingen Bjørn Ødegård 1802181. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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» 
 
Helse- og sosialsjefen har for den siste fireårsperiode kjennskap til ett avvik i 2006 for søker i 
forhold til de alkoholpolitiske retningslinjer og som det ble gitt en advarsel for.  
 
For å få bevilling skal søker i følge alkoholloven § 1-7b og kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer oppfylle følgende vandelskrav: 
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«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 
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. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler helse- og sosialsjefen at firmaet Akram AS  gis salgsbevilling for 
øl med 2,5% - 4,75% alkohol og annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 volumprosent 
for forretningen AKRAM AS, Sjøskogvn.7, Vinterbro. 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 26/08 

 

 
Utv.sak nr 26/08 
SKJENKEBEVILLING  2008 - 2012 
- DEN BLINDE KU GÅRDSBUTIKK & KAFE A/S 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/466 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 26/08 23.04.2008 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider gis Den blinde 
Ku Gårdsbutikk & Kafe A/S v/adm.direktør Inger Skjervold Rosenfeld følgende tillatelser 
fra 01.07.2008- 30.06.2012. 

 
1.1 Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5  

  volumprosent alkohol for innvilges for Veksthuset og tilsluttende park  
  m/grillpaviliong. 

1.2  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og  
  høyst 4,7 volumprosent  innvilges for Veksthuset og tilsluttende park  
  m/grillpaviliong. 

1.3  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og  
  mindre enn 22 volumprosent alkohol  innvilges innvilges for Veksthuset og  
  tilsluttende park m/grillpaviliong. 

1.4  Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: brennevin i omsøkte 
lokaler i veksthusene. 

1.5  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inger S. Rosenfeld f. 20.10.47. 
1.6  Som stedfortreder for styrer godkjennes Sissel Rosenfeld f. 2.5.75 
1.7  Skjenkerett utendørs til følgende tider: 

  Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
  Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
 Søndag    kl. 12.00 - 23.00 
2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
4.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april 
hvert år. 

5.  Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
6.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
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Behandlingsrekkefølge:  
1. Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om skjenkebevilling  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Firmaattest 
2. Kunnskapsprøve 
3. Tegning 
4. Meny 
5. Skatteattest 
6. Vandelsattest 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Den blinde Ku Gårdsbutikk & Kafe A/S (tidligere Rosetten ANS) har søkt om alminnelig 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for skjenkestedet. Som styrer for bevillingen søkes 
Inger S. Rosenfeld f. 20.10.47 godkjent, med Sissel Rosenfeld f. 2.5.75 som stedfortreder. 
 
Skjenkestedet søker for følgende lokaler og uteareal: 

• Lokaler i veksthusene – 5 avdelinger 
• Tilsluttende park m/ grillpaviliong 500 kvadratmeter 

 
Den blinde Ku Gårdsbutikk & Kafe A/S (Rosetten) hadde i forrige periode (2004 – 2008) 
samme skjenkebevilling som omsøkt, med unntak for brennevin hvor de hadde innskrenket 
skjenkebevilling. 
 
Skjenketider er mellom kl. 11:00 – kl. 24:00. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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: 
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- 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 

 

Kommentarer: 
Helse- og sosialsjefen har for den siste fireårsperiode kjennskap til 1 avvik for søker i forhold 
til alkoholloven m/forskrift.  
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg om søker har kommet med innvendinger mot at 
bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,   
  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  
  skal kunne tillegges vekt. 
 

Utendørs serveringsareal 
Øl og vin bevilling kan innvilges for tidsrommet 01.04. - 30.09.  
 
Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav vurderes 

oppfylt: 

• Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den 
vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende 
middagstilbud 

• Det kreves bestilling/servering ved bordene 
Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som spiserestaurant og gis 
ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin.” 

 
Stedet har eget kjøkken hvor maten tilberedes. Det er bestilling og servering ved bordene. 
 
Målgruppen for virksomheten oppgis til å være foreninger, turgrupper, turister, pensjonister, 
familier, julebord, fødselsdagsselskaper, brylluper og konfirmasjoner m.m.. 
Lokalene vurderes egnet til formålet 
 
Virksomheten vurderes til å være en blanding av flere serveringstyper og kommer derfor inn 
under flere av punktene i kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Rosetten er tenkt brukt 
både som selskapslokale, forsamlingslokale, restaurant og kafeteria. 
 
Helse- og sosialsjefen vurderer at Den blinde Ku Gårdsbutikk & Kafe A/S oppfyller kravene 
for innskrenket brennevinsbevilling i Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.  
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at det gis skjenkebevilling for øl og vin og 
innskrenket brennevinsbevilling i henhold til søknaden.



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 27/08 

 

 
Utv.sak nr 27/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012  
NT KIOSK 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/555 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 27/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Søknad om skjenkebevilling fra NT Kiosk, v/ Nu Dao avslås.  
 
Merknad: 
Jfr. forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
§ 3-4. Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Registerutskrift fra enhetsregisteret 
2. Diplom - Etableringsprøve 
3. Diplom - Kunnskapsprøve i alkoholloven 
4. Meny 
5. Uttalelse fra lensmann 
6. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1.  Søker 
2.  Lensmannen i Ås 
3.  Skatteseksjonen 
4.  Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
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Fakta i saken: 
Ås kommune har mottatt en søknad fra NT Kiosk, v/ Nu Dao Brekkeveien 3F, Ås om 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent. 
 
Foretaket NT KIOSK er ett enkeltpersonforetak eiet av Dao Thi Duong Nu. 
Forretningsadressen er Moerveien 4, Ås. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
I henhold til forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
 § 3-4. kan det ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk. 
 
I merknader til forskriften § 3-4 står det: 

”Bevillingsmyndigheten må foreta en helhetsvurdering av det enkelte utsalgssted ved 

behandling av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 

Med kiosk forstås et utsalgssted som i det vesentligste selger kioskvarer, jf § 3-4. 

Begrepet ”kioskvarer” har ingen entydig definisjon, men produkttypen vil gjerne bestå 

av tobakk- og røykeartikler, aviser, blader og tidsskrifter, bøker, skriveartikler, 

toalettartikler, hygieniske artikler, sukker- og sjokoladeprodukter, iskrem, baker- og 

konditorvarer, frimerker, video, dvd, cd, mineralvann, frukt, suvenirer, husflidvarer 

o.l. 

Som kiosk regnes også utsalgssteder som hovedsakelig selger typiske ”pølsebod- eller 

gatekjøkkenvarer”, som pølser, hamburgere, kylling, pommes frites eller andre 

liknende varer, som er beregnet for fortæring på stedet.” 
 
Helse- og sosialsjefen vurderer NT KIOSK slik det fremstår i hovedsak selger kioskvarer og 
kommer derfor innunder forskriftens § 3-4. 
 
Søknaden fra NT Kiosk, v/ Nu Dao avslås. 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 28/08 

 

 
Utv.sak nr 28/08 
SKJENKEBEVILLING 2008  -  2012  
- NOCA TOURS NATURCAMP AS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/640 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Noca Tours 
Naturcamp AS, v/Øyvind Markussen, Øierudbråten 6, Drøbak  følgende tillatelser fra 
1.7.2008 til 30.6.2012: 
 

1.1 Skjenkebevilling for lukkede selskaper for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder 
mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

1.2 Skjenkebevilling for lukkede selskaper for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

1.3 Skjenkebevilling for lukkede selskaper for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

1.4 Skjenkebevilling for lukkede selskaper for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 
inneholder over 22 og høyst 60 % alkohol,  

1.5 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for: 
Lavvo-telt, Gammen, paviljongen og tunet mellom disse, Smebøl Gård, Ås. 

1.6 Åpningstidene for skjenking utendørs i henhold til lokal forskrift. 
1.7 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Øivind Markussen 
1.8 Som stedfortreder godkjennes Bjørnar Ødegårdstuen hvis kunnskapsprøven om 

alkoholloven er bestått innen 1.7.2008. 
1.9  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av   

   alkoholfrie drikkevarer. 
1.10 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende  

   bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
1.11 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.12 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.13 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad   

    sendes Helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
Avgjørelsesmyndighet:   Hovedutvalg for helse og sosial 
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Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

1. Søknad 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Registerutskrift fra enhetsregisteret 
2. Kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
3. Meny 
4. Beskrivelse av stedet med tegning over skjenkearealet 
5. Uttalelse fra lensmann 
6. Likningsattest 
7. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 

 
Utskrift av saken sendes til: 

1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 
 
 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Noca Tours A/S har søkt om innskrenket skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for 
skjenkestedet Noca Tours Natur Camp. Som styrer for bevillingen søkes Øyvind Markussen f. 
19.1.1958 Øierudbråten 6, Drøbak godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Bjørnar 
Ødegårdstuen f. 30.10.58, Hubrofaret 16, Drøbak godkjent. 
 
Skjenkestedet søker for følgende lokaler og uteareal: 

• Lavvoteltet 
• Gammen 
• Uteareal dvs, tunet mellom Lavvoteltet og Gammen 

  
Noca Tours har i dag samme skjenkebevilling som omsøkte. 
Fornyelse av bevillinger står rettslig i samme stilling som ny søknad. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal 

bevilling ikke gis. Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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: 
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- 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”. 

 
Tidligere har stedet hatt unntak fra regelen om stedfortreder. Nå søkes det om godkjenning av 
Bjørnar Ødegårdstuen som stedfortreder. Han har ikke tatt kunnskapsprøven i alkoholloven. 
Det vil bli satt som ett vilkår for at han kan godkjennes. 
 
Kommentarer: 
Helse- og sosialsjefen har for den siste fireårsperiode ikke kjennskap til avvik for søker i 
forhold til de alkoholpolitiske retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som 
tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,   
  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  
  skal kunne tillegges vekt. 
 

Utendørs serveringsareal 

Øl og vin bevilling kan innvilges for tidsrommet 01.04. - 30.09.  
 
Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav vurderes 

oppfylt: 

- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den vesentligste 
del av stedets åpningstid og har en meny med et variert og tilfredsstillende middagstilbud 

- Det kreves bestilling/servering ved bordene 
- Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som 

spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin." 
 
Naturcampen er en villmarksleier som tilbyr egenutviklede konsept for kurs, aktiviteter, 
underholdning og sosiale/faglige arrangement rettet mot næringslivet og offentlige etater. 
Servering av vilt-menyer og drikke. Kun lukkede selskap/arrangementer.  Stedet har ett lite 
mottakskjøkken, mens maten leveres fra ”Sparesset” Catering i Frogn. Maten leveres i 
varmekasser/beholdere.  
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Fysisk sett er området delt inn i 3 enheter: 
A: Lavvoteltet: 
Teltet er ca 12 m i diameter, innredet med fast tregulv, langbord og benker. Serveringsdisk ved 
inngangen. Stort ildsted i midten. 
 
B: Gammen 
Gammen er ca 70 kvadratmeter stort bygg, med skråstilte vegger. Bygget er isolert for 
helårsdrift. Eget påbygg med enkelt serveringskjøkken/anretning. Sitteplass for 40 personer. 
 
C: Utearealet. 
Her menes tunet mellom Lavvoteltet og Gammen.  
Paviljongen, med ildsted, ligger på dette tunet. Som er en sekskantet overbyggning ca 6x6 
meter i diameter. Tunet er en integrert del av det øvrige arealet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Omsøkte tillatelser er i samsvar med det som kan innvilges i henhold til retningslinjene. 
 
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjefen at Noca Tours Natur Camp AS v/ Øyvind 
Markussen gis skjenkebevilling i henhold til søknaden. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 29/08 

 

 
Utv.sak nr 29/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 
- TUSENFRYD AS 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/666 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 29/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefs innstilling: 
1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis Tusenfryd 
AS, Centuar Holding Norway AS v/Direktør Tomas Nygård følgende tillatelser fra 
01.07.2008 til 30.06.2012: 

 
1.1 Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 

og 2,5 volumprosent alkohol ved  
Vertshuset1. og 2. etasje  
- Spiskammerset i Dragens hule 
- Fryden spiseri/pizzeria 

1.2 Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent: 
 -  Vertshuset 1. og 2. etasje  
-   Spiskammerset i Dragens hule 
-   Fryden spiseri/pizzeria 

1.3 Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder 
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
-  Vertshuset 1. og 2. etasje  
-   Spiskammerset i Dragens hule 
-   Fryden spiseri/pizzeria 

1.4 Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 
og 2,5 volumprosent alkohol ved  
-   Jarlesetet 
-   Frontier Hall 
-   Event telt 
-   Rock Burger’n 

1.5 Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder 
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 
-   Jarlesetet 
-   Frontier Hall 
-   Event telt 
-   Rock Burger’n 

1.6 Innskrenket Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder 
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
-   Jarlesetet 
-   Frontier Hall 
-   Event telt 
-   Rock Burger’n 
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1.7 Innskrenket skjenkebevilling for brennevin i:  
-   Vertshuset 1. og 2. etasje  
-   Spiskammerset i Dragens hule 
-   Fryden spiseri/pizzeria 
-   Jarlesetet 
-   Frontier Hall 
-   Event telt 
-   Rock Burger’n 

1.8 Søknad om skjenkebevilling for SkyCoaster avslås. 
1.9 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Espen Ottesen-Wulvig f. 29.08.77 
1.10 Som stedfortredere for styrer godkjennes  

- Thomas Nygård f. 17.4.61 
- Unni Lyngved 30.3.59 
- Catrine Schierning 
- Therese Maurud Rindal 

1.11 Tusenfryd AS gis anledning til å ha lik åpningstid for inne- og uteservering for  
         lukkede selskaper for skjenkestedene 

-  Spiskammeret 
-  Rockburger 
-  Vertshuset 
-  Fryden pizza 
-  Frontier Hall 
-  Jarleseter 
-  Event telt 

2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 
drikkevarer. 

3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 

4.  Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april 
hvert år. 

5.  Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
6.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjef i Ås kommune. 
 

 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Søknad 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Erklæring med forpliktelse orientering om endringer og årlig salgsoppgave 
2. Kunnskapsprøve i alkoholloven 
3. Tegning over skjenkelokalet 
4. Firmaattest 
5. Skatteattest  
6. Uttalelse fra Lensmannen i Ås  
7. Meny 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Søker 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
 
SAKSUTREDNING: 
Tusenfryd ASA v/ Direktør Tomas Nygård har søkt om skjenkebevilling for øl og annen drikk 
med under 4,76 volumprosent alkohol, vin og brennevin. Tusenfryd AS er solgt til Centuar 
Holding Norway AS som er virksomhetens eier.  
 
Som styrer søkes godkjent Espen Ottesen-Wuvig f.29.8.77, Gråtrostveien 3, Son og som 
stedfortredere søkes godkjent: 

- Thomas Nygård, f. 17.4.61, Sogstikollen 16A, Drøbak 
- Unni Lyngved, f. 30.3.59, Belsjøparken 4, Drøbak 
- Cathrine Schierning, f.21.11.72, Idrettsveien 37A, Ski 
- Therese Maurud Rindal f. 29.7.83,Mølleveien 8, Oppegård 

 
Centuar Holding Norway AS søker om de samme skjenkebevillinger som de har hatt i siste 
skjenkeperiode med ett unntak. De søker også for Sky Coaster. Se vedlegg. 
 
Fornyelse av bevillinger står rettslig i samme stilling som ny søknad. 
 
Vurdering av søkeren: 
For å få bevilling skal søker 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 

avgiftsmyndigheten om vandel i forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. Dette 

gjelder også ved fornyelse av bevilling.»  

 
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 
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- brudd på reklamebestemmelser." 

 

Kommentarer: 
Helse- og sosialsjef har for den siste fireårsperiode kjennskap til 1 avvik for søker i forhold til 
de alkoholpolitiske retningslinjer i 2005. Det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at 
bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger 

”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 
- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,   
  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  
  skal kunne tillegges vekt. 
 

Utendørs serveringsareal 
Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på definert 
uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 3.  
 
Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav 

vurderes oppfylt: 

• Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent den 
vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert og 
tilfredsstillende middagstilbud 

• Det kreves bestilling/servering ved bordene 
Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke som spiserestaurant 
og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin." 

 

Tusenfryd ASA fikk i sak 1/07 anledning til å ha lik åpningstid for inne- og uteservering for 
lukkede selskaper med hjemmel i lokal forskrift om skjenketider  pkt. 3.0  Skjenking av alkohol 
etter kommunal bevilling kan foregå etter følgende tider  pkt 3.3  Uteservering: Kommunestyret kan 
når særlige grunner foreligge dispensere fra denne bestemmelsen:  

 
BESKRIVELSE AV SKJENKESTEDENE 
 
Nytt skjenkested SkyCoaster 
SkyCoaster er en populær aktivitet i forbindelse med TusenFryd Events firmaarrangementer. 
Det søkes om Alkoholsvak drikk, samt alkolholdig drikk i gruppe 1 og 2. 
Målgruppen er lukkede firmaarrangementer.  
Stedet kan ikke defineres som ett eget spisested og utearealet er ikke knyttet direkte til ett 
spisested. Skjenkebevilling anbefales ikke.  
 
VERTSHUSET 
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Dette er parkens hovedrestaurant med ca. 320 sitteplasser inne og ute. Her tilbys pizza, pasta, 
wok og Tacobuffet. I tillegg selges kaffe, mineralvann, bagetter, kaker og iskrem.  
Stedet har i dag alminnelig skjenkerett for øl- og vinservering i 1. og 2. etasje, samt omsøkte 
utearealet i åpningstiden. Innskrenket skjenkebevilling for brennevin, øl- og vinservering i 1. 
og 2. etasje, samt omsøkte utearealet. 
Menybeskrivelse ligger i saksmappen. 
 
Det søkes om: 

• Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol. 

•  Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og 
høyst 4,7 volumprosent. 

• Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol tillegg  

• innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede firmaarrangementer utenfor 
TusenFryds normale åpningstid.  

På slike arrangementer serveres ulike typer mat for eksempel Grillmat, ulike bufeet typer. 
Målgruppen for virksomheten i åpningstiden oppgis til å være voksne i følge med barn eller 
voksen ungdom. Ved sluttede selskaper primært voksne mennesker. 
 
Lokalene og utearealet vurderes egnet til formålet 
 
SPISKAMMERSET I DRAGENS HULE  
På dagtid i TusenFryds åpningstid er det enkel kafedrift og har i dag alminnelig skjenkerett øl 
2,5 % - 4,75 og annen drikk med under 4,76 volumprosent alkohol og vin, samt innskrenket 
bevilling for brennevin. 
 
Siden 1995 har det vært drevet arrangementer i vikingstil i Dragens hule. Gjesteantallet 
varierer fra om lag 50 til 160 personer. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
Målgruppen for virksomheten i åpningstiden oppgis til å være alle kategorier gjester. Ved 
sluttede selskaper er voksne gjestene fra firmamarkedet. 
 
Lokalene vurderes egnet til formålet 
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FRYDEN SPISERI/PIZZERIA 
Dette er en pizzarestaurant med ca. 40 sitteplasser inne og ca. 90 plasser ute. 
Stedet har alminnelig skjenkerett for øl og annen drikk med under 4,76 volumprosent alkohol 
og vin i parkens åpningstid og innskrenket skjenkebevilling for brennevin utenom parkens 
normale åpningstider. 
 
I perioden 1. juni til 1. september arrangeres sluttede firmaarrangementer.  
 
Menybeskrivelse for serveringsstedet og kart over skjenkearealet inne og ute ligger i 
saksmappen. 
 
Det søkes om: 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
Lokalene og utearealet vurderes egnet til formålet 
 
JARLESETET  
I Jarlesetet arrangeres det "Gjestebud" for små firmagrupper fra 20 til 45 gjester i langhuset 
utenom parkens åpningstid. Stedet har i dag alminnelig skjenkebevilling øl og annen drikk 
med under 4,76 volumprosent alkohol og vin i parkens åpningstid og innskrenket skjenke-
bevilling for brennevin utenom parkens normale åpningstider. 
Konseptbeskrivelse og menybeskrivelse ligger i saksmappen. 
 
Det søkes om: 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
Lokalene og utearealet vurderes egnet til formålet. 
 
FRONTIER HALL 
Frontier Hall i Morgan Kane City er beregnet på sluttede selskaper rettet mot bedrifts-
markedet. Gjesteantallet varierer fra 40 til 140 gjester. Konseptbeskrivelse ligger i 
saksmappen. 
 
Det søkes om: 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
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- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
Lokalene og utearealet vurderes egnet til formålet. 
 
EVENT TELT 
I et lukket område arrangeres sluttede firmaarrangement både i parkens åpningstid og på 
kveldstid utenom vanlig åpningstid. I sommersesongen kan det foregå skjenking i utearealet, 
men fortrinnsvis vil dette skje fra egen bar inne i teltet. 
Gjesteantallet kan variere fra om lag 50 til 250 personer. Det er ikke noe kjøkken på stedet da 
grilling vil foregå fra utegrill, servering av kald mat fra bufeet eller varm mat fra fat som 
produsert ved godkjent kjøkken og fraktet i godkjent termoskap/kasse/varmeholdingsutstyr. 
Konseptbeskrivelse og menybeskrivelse ligger i saksmappen. 
 
Det søkes om: 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
ROCKBURGER’N  

• Selskapslokalet 1502 kvadratmeter. 
• Uteareal for 30 sitteplasser 

Målgruppen er sluttede selskaper. 
Det søkes om: 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 
0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

- Innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Innskrenket skjenkerett for brennevin for sluttede selskaper. 
 
 
Kommentarer 
Helse- og sosialsjef kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Omsøkte tillatelser er i samsvar med det som kan innvilges i henhold til retningslinjene  
Ut fra ovenstående anbefaler Helse- og sosialsjef at TusenFryd ASA gis skjenkebevilling i 
henhold til søknaden, med unntak av søknad om skjenkebevilling for SkyCoaster. 
. 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 30/08 

 

 
Utv.sak nr 30/08 
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 
-FOOD PLANET 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63 &18 Saknr.:  08/692 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 30/08 23.04.2008 
 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis  Food Planet 
DA v/Daglig leder Mohammed Iqbal følgende tillatelser fra 1.7.2008 til 30.6.2012 
 
1.1   Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 

volumprosent alkohol. 
1.2   Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent. 
1.3   Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 

volumprosent alkohol. 
1.4  Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Food Planet DA. 
1.5  Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Mohammed Iqbal født 201171 godkjent 

og som stedfortreder godkjennes Thair Zaman født 110678.  
1.6  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av 

alkoholfrie drikkevarer. 
1.7 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
1.8 Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen 
april hvert år. 

1.9 Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet. 
1.10 Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

helse- og sosialsjefen i Ås kommune. 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Søknad 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Firmaattest 
2. Uttalelse fra lensmann. 
3. Uttalelse fra Oslo og Akershus skattefogdkontor 
4. Kopi av bestått etableringsprøven 
5. Kopi av bestått kunnskapsprøve om alkoholloven 
6. Kopi av bestått kunnskapsprøve om serveringsloven 
  
Utskrift av saken sendes til: 
1. Advokatfullmektig Per-Anders Rørvik, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo 
2. Lensmannen i Ås 
3. Skatteseksjonen 
4. Securitas A/S, Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Food Planet Da, Sjøskogveien 7, 1407 Vinterbro har søkt om alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 
volumprosent alkohol for restaurantstedet i annen etasje i Vinterbrosenteret. (Definisjon Jfr. 
Alk. forskrift § 1-1) 
 
Målgruppen for skjenkestedet er senterets besøkende og hvor det gis en enkelt mattilbud til 
spisegjester. Menyen består av lunsjretter, salater, hamburgere og pizza. Serveringsarealet er 
på 200 m2 og er avgrenset av ett lavt murgjerde med en bred åpning som danner inngangsparti. 
 
Som styrer søkes Mohammed Iqbal født 201171 godkjent og som stedfortreder søkes Thair 
Zaman født 110678 godkjent.  
Food Planet Da er ett ansvarlig selskap hvor styrer og stedfortreder eier 50% hver og hvor 
Mohammed Iqbal er daglig leder/adm.direktør. 
 
Følgende skal vurderes jfr. Retningslinjer for saksbehandling 
 
Vurdering av søkeren: 
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 

 

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 avgiftsmyndigheten om vandel i 

forhold til denne lovgivningen, skal bevilling ikke gis. ” 
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Kommentarer: 
Helse- og sosialsjefen har ikke kjennskap til avvik for søker i forhold til de alkoholpolitiske 
retningslinjer og det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
 
Ingen av de instanser som har uttalt seg har kommet med innvendinger mot at bevilling gis.  
 
Søkeren vurderes til å oppfylle de krav som settes i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m/forskrift og alkoholpolitiske retningslinjer for Ås kommune. 
 
Begge har bestått kunnskapstestene om alkoholloven og serveringsloven. 
 
Vurdering av skjenkelokalet. 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer lyder som følger: 
”Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes: 

- Skjenkelokalets beliggenhet 
- Størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse,  
  trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig  
  skal kunne tillegges vekt." 
 

I henhold til søknaden er disse kravene er innfridd og lokalene vurderes egnet til formålet. 
 
Helse- og sosialsjefen kjenner ikke til tidligere negative erfaringer med stedet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ut fra ovenstående anbefaler helse- og sosialsjefen at Food Planet gis alminnelig 
skjenkebevilling for brennevin, øl og vin. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for helse og sosial  Sak 31/08 

 

 
Utv.sak nr 31/08 
AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 
 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: U63  Saknr.:  08/864 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 31/08 23.04.2008 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
 
1.  I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2,  4-4 og 15 i 

serveringsloven og Ås kommunes forskrift om luknings- og skjenketider, gis rådmannen 
følgende tillatelser fra 01.07.2008 til 30.06.2012. 
1.1 To ambulerende alminnelig/innskrenket skjenkebevilling for alkoholsvak drikk:  
       Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 
1.2  To ambulerende alminnelig/innskrenket skjenkebevilling for alkoholholdig drikk  
       gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 
1.3  To ambulerende alminnelig/innskrenket Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk  
       gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 
1.4  To ambulerende alminnelig/innskrenket Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk  
        gruppe 3: Brennevin 

Alminnelig/Innskrenket skjenkerett for brennevin gjelder ikke uteservering. 
     1.5  Skjenkerett utendørs til følgende tider: 
  Mandag til torsdag  kl. 10.00 - 23.00 
  Fredag og lørdag  kl. 10.00 - 24.00 
 Søndag    kl. 12.00 - 23.00 
2.  Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

drikkevarer. 
3.  Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
4.  Ved innvilging av bevilling skal bevillingshaver få informasjon om alkohollovens 

bestemmelser retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til ambulerende 
skjenkebevilling. 

5.  Ved arrangement der barn og unge forventes å være til stede, bør rådmannen være restriktiv 
med å innvilge ambulerende bevilling. 

6.  Avgift for bruk av ambulerende skjenkebevilling settes til kr. 250,- i perioden 
 
 
Helse- og sosialsjefen i Ås, 15.04.08 
 
 
Berith Trobe Dahlgren 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge:  
1. Hovedutvalg for helse og sosial 
Vedlegg i saksmappen: 
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1. Retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til ambulerende 
skjenkebevilling. 

2. Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin samt lukningstider i Ås kommune 
3. Alkoholloven m/forskrift 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1.  Lensmannen i Ås 
2.  Skatteseksjonen 
3.  Hafslund Sikkerhet Bedrift 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Forrige periode har rådmannen hatt følgende bevillingstyper fram til 30.6.2008.  

- Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 
volumprosent alkohol. 

- Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 
og høyst 4,7 volumprosent. 

- Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 
og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

- Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3: Brennevin 
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Forrige periode hadde Ås kommune 2 ambulerende skjenkebevillinger for øl, vin og 
brennevin, Dette har vært en bevilling som kunne tildeles for en enkelt anledning. Bevillingen 
har vært mest brukt i forsamlingssaler, klubbhus, velhus og lignende.  
 
Rådmannen har vært avgjørelsesmyndighet for ordningen. Søknadene har vært behandlet i 
samsvar med alkoholloven m/forskrift, Ås kommunes retningslinjer for skjønnsmessig 
saksbehandling og «Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin samt lukningstider i Ås 
kommune», jfr. K-sak 96/92 sist endret K-sak 7/08. 
 
Ordningen har etter rådmannens syn fungert bra og har gjort det mulig å få til 
enkeltarrangementer i forsamlingssaler, klubbhus, velhus og lignende i lovlige former. 
 
For å unngå kollisjoner har rådmannen hatt 2 ambulerende bevillinger å dele ut. 
 
Rådmannen anbefaler at det for kommende periode opprettholdes to ambulerende bevillinger. 
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Kommunens økonomiske situasjon 
Kommunesektoren har fått tilført betydelige beløp de siste årene. Imidlertid må økningen 
kunne sies å være oversolgt fra statens side blant annet som følge av sterk befolkningsvekst 
med tilhørende økt utgiftsbehov. I tillegg opplever Ås kommune at inntektene ikke har økt så 
mye som for kommunesektoren generelt blant annet fordi skatteinntektene målt pr. innbygger 
ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.  
 
Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre 
tjenestetilbudet. Innsparinger som er blitt vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan har i all 
hovedsak blitt realisert. Imidlertid har man måttet konstatere ved de siste års rulleringer at de 
økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere siden forrige rullering. Kommunen har 
derfor fortsatt en betydelig utfordring med å tilpasse drift og investering til et nivå som 
samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene.  
 
Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på rett vei. Ås kommune 
har lykkes å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. Tidligere har utgiftsnivået vært 
høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået 
ser nå ut til å være litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og 
et inntektsnivå som er lavere enn for disse kommunegruppene. Dette betyr at Ås kommune må 
ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover.  
 
Betydelig befolkningsvekst 
I 2007 har befolkningen økt med 3 % eller 451 personer. Dette er en betydelig økning 
sammenliknet med tidligere år. Kommunen hadde den største befolkningstilveksten av alle 
Follokomunene i 2007. Dette får konsekvenser for etterspørselen etter de ulike 
tjenestetilbudene. Kapasiteten i barnehagene og skolene har i 2007 vært god, men for eldre 
som er 80 år eller mer, har kapasiteten vært knapp i perioder. 
 
Kommunen som samfunn 
Kommuneplan (2007 – 2019) ble vedtatt av kommunestyret i juni. Planen omfatter en 
samfunnsdel med mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer 
og andre naturressurser. Kommuneplanen legger klare føringer på hvilke mål kommunen skal 
styres etter de nærmeste årene. Målene i kommuneplanen skal følges opp og gjøres mer 
operative i handlingsprogrammet.   
 
I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn 
energikommune. Ås blir dermed en av 22 kommuner som deltar i dette prosjektet. I sin 
begrunnelse for å utpeke Ås som grønn energikommune framhevet statsråden samarbeidet 
med Universitet for miljø og biovitenskap om utvikling av bioenergi som energikilde. 
Kommunene som er valgt ut, skal satse på energieffektivisering, fornybar energi og å få ned 
klimagassutslippene i sin kommune. Kommunene skal utvikle klimaarbeidet sitt videre og 
være et forbilde for andre kommuner. Det er etablert 5 klimanettverk i Norge. I Sør-Norge er 
nettverket Ås, Re, Lier og Ringerike. Kommunal- og regionaldepartementet har avsatt 30 
millioner kroner til prosjektet.   
 
Strategisk næringsplan for Follo ble vedtatt i ordførermøtet i mai og sendt til behandling i alle 
Follokommunene. Den ble vedtatt i kommunestyret i Ås i september. Med denne planen er 
grunnlaget for en felles innsats i næringsutviklingen i Follo lagt mellom offentlig sektor, 
bedrifter og FoU-miljøene. Strategisk næringsplan for Follo er et viktig grunnlag i arbeidet 
med næringspolitisk handlingsplan for Ås.  
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Tjenestetilbudet 
Pleie- og omsorg, skolene og barnehagene utgjør de tunge og omfattende 
virksomhetsområdene. Det er avgjørende viktig å lykkes med effektiv drift og riktig kvalitet 
på disse tjenestene. Disse områdene representerer samtidig de mest sårbare gruppene, noe som 
skaper desto større utfordringer. For å styrke kontroll med kvaliteten gjennomføres 
spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og omstillinger med 
sikte på innsparinger. I 2007 ble det gjennomført undersøkelser innenfor tjenesteområdene  
skole, barnehage, kulturskolen, fritidstilbud, sosialtjenesten, jordmortjenesten og byggsak. 
Resultatet var bedre enn forventet eller godt nok for alle undersøkelsene, bortsett fra for 
sosialtjenesten som fikk et resultat svakere enn forventet.  
 
Alle som søkte barnehageplass i 2007 fikk plass, men ikke alle som ville fikk plass i sentral-
området. I 2007 har det vært stor søkning til barnehageplass i sentrumsområdet. Søråsteigen 
barnehage åpnet som planlagt i august med plass til ca 100 barn og med dette tilbudet har 
kommunen fått 50 nye barnehageplasser i sentrum.  
 

Moer sykehjem sto ferdig i desember 2007. Flyttingen av beboerne var svært vellykket med 
mange positive tilbakemeldinger fra pårørende og andre.  
 
Organisasjon og medarbeidere 
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiver-
politiske plattform er at godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes gjennom 
myndiggjøring av medarbeidere, god ledelse, kompetanseutvikling, lokal lønnspolitikk og 
tilrettelegging for en livsfasepolitikk. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. Et stramt arbeidsmarked utfordrer kommunens muligheter til å rekruttere nye 
medarbeidere. 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2007. Hovedtrekkene fra undersøkelsen 
er at medarbeiderne er tilfredse med arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Medarbeiderne er nå mer 
fornøyde med støttesystemer og verktøy enn de har vært tidligere år.  
 
Sykefraværet for 2007 var på 8,3 % som er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra 2006. 
Økningen er på langtidsfravær, dvs over 16 dager. Korttidsfravær (0,9 %) og fravær i 
sykemeldingsperioden 1-16 dager (1,1 %) har vært stabil siden 2005. Ås ligger på samme nivå 
som Ski, 0,5 prosentpoeng lavere enn Enebakk og 1,2 prosentpoeng lavere enn Oppegård 
kommune. Sykefraværstallene fra de øvrige kommunene foreligger ikke per dato. 
 
Konklusjon 
I all hovedsak er de fastsatte målene for 2007 nådd. 2007 har også vært et år hvor kommunes 
økonomiske utfordringer har preget dagsorden. Selv om kommunen i flere år har effektivisert 
tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet er de økonomiske 
rammebetingelsene blitt dårligere. Kommunen har derfor fortsatt en betydelig utfordring med 
å tilpasse drift og investering til et nivå som samsvarer med de økonomiske 
rammebetingelsene. Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på 
rett vei. Ås kommune har lykkes med å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. 
Imidlertid har Ås kommune en stor gjeldsbelastning og et inntektsnivå som er lavere enn for 
sammenliknbare kommuner. Dette betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre 
kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. De største utfordringene ligger fortsatt foran 
oss. De nærmeste 2 - 3 årene vil vise om Ås kommune evner å gjenskape det økonomiske 
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handlingsrommet som er nødvendig for å kunne levere tjenester og bidra i 
samfunnsutviklingen slik omgivelsene og innbyggerne forventer. 
 
 


