
 

ÅS KOMMUNE 

1 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 23.04.2008 
 
FRA SAKSNR: 08/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR:  32/08 TIL KL: 20.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Stein S Johannessen 
A: Marija Tomac 
 
Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarc, Tommy Skar 
SV: Roberto Puente Corral 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Ove Haslie 
Sp: Annett Michelsen 
KrF: Hanna de Presno 
Møtende varamedlemmer:  
A: Else Jorunn Vestby, Grazyna Englund (sak 8/08) 
H: Rubina Mustaq 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren 
Rådmann Per A Kierulf møter til sak 8/08  
Diverse merknader:  
Grazyna Englund (A) møter til sak 8/08. 
Anne Odenmarck (A) fratrådte som inhabil i sak 8/08. 
 
Godkjent 24.04.08 av: leder Anne Odenmarck og underskriver Hanna de Presno 
 
Underskrifter: 
 
 
________________________ ____________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
8/08 07/2478  
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
9/08 07/2678  
TILDELING AV HJEMLER  
 
10/08 08/56  
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - AS VINMONOPOLET 
 
11/08 08/99  
SALGSBEVILLING 2008  -  2012 LEIF RUNE JOHANNESSEN AS 
 
12/08 08/316  
SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING -2008 -2012 LESESTEDET 
 
13/08 08/383  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - COOP PRIX ÅS 
 
14/08 08/384  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - COOP MEGA RAVEIEN 
 
15/08 08/386  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 -  COOP OBS VINTERBRO 
 
16/08 08/402  
SKJENKEBEVILLING -  2008 -2012 - ÅS KAFFE MIGDADEE 
 
17/08 08/408  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - MOER SYKEHJEM 
 
18/08 08/415  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - ØKONOMIBYGNINGEN VED UMB 
 
19/08 08/416  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - STUDENTSAMFUNNET/AUD.MAX. 
 
20/08 08/424  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 -KAFE NOI / IVAR DAHL HANSEN 
 
21/08 08/425  
 SALGSBEVILLING TIL SALG AV ØL I  - 2008 - 2012 ÅS MATSENTER AS/BUNNPRIS 
ÅS 
 
22/08 08/427  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - ÅS RESTAURANT AS 
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23/08 08/429  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - KIWI 541 ÅS 
 
24/08 08/430  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - GALLERI TEXAS BA 
 
25/08 08/449  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - AKRAM AS VINTERBRO 
 
26/08 08/466  
SKJENKEBEVILLING  2008 - 2012 - DEN BLINDE KU GÅRDSBUTIKK & KAFE A/S 
 
27/08 08/555  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012  NT KIOSK 
 
28/08 08/640  
SKJENKEBEVILLING 2008  -  2012  - NOCA TOURS NATURCAMP AS 
 
29/08 08/666  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - TUSENFRYD AS 
 
30/08 08/692  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 -FOOD PLANET 
 
31/08 08/864  
AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING  
 
32/08 08/844  
ÅRSMELDING 2007   
 
 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 23.04.08. 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
DELEGERTE VEDTAK 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 8/08  
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Klagen fra M. G. avslås 
2. Hjemmelen tildeles C. G. 
3. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning 
 
Begrunnelse: 
Etter en skjønnsmessig vurdering anses C. G. til å ha de beste forutsetningene for å kunne 
bygge opp og drifte en solopraksis som selvstendig næringsdrivende.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Anne Odenmarck (A) trakk seg som inhabil i h.h.t. kommuneloven § 40c etter enstemmig  
vedtak i samsvar med forvaltningsloven § 8. Grazyna Englund (A) tiltrådte. 
Fra administrasjonen møtte rådmann Per A. Kierulf i stedet for Helse- og sosialsjef Berith 
Trobe Dahlgren, jf. kommuneloven § 40 c. 
 
Votering: Rådmannens innstilling vedtatt 7-2 (H, FrP). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
1. Klagen fra M. G. avslås 
2. Hjemmelen tildeles C. G. 
3. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning 
 
Begrunnelse: 
Etter en skjønnsmessig vurdering anses C. G. til å ha de beste forutsetningene for å kunne 
bygge opp og drifte en solopraksis som selvstendig næringsdrivende.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
Mindretallsanke til formannskapet:  
Ove Haslie (FrP) og Rubina Mustaq (H) anket vedtaket i samsvar med Ås kommunes 
reglementer punkt 8.2.2.3. 
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Utv.sak nr. 9/08  
TILDELING AV HJEMLER  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes  
2. Hovedutvalget for helse- og sosial delegeres myndighet til å være kommunens ankeinstans. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til endringer: 

1.  Stryk siste avsnitt i punkt 1.2, Endring i etablerte avtalehjemmel. 
2.  Punkt 2.1, Tildelingsutvalg, andre avsnitt. 

Fjern streken foran: Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på 
intervju. 

 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende forslag til endringer: 

1.  Punkt 2.1, Tildelingsutvalg, (endring i kursiv). 
Faste medlemmer i utvalget er 
-leder av hovedutvalget for helse og sosial, som også er leder av tildelingsutvalget. 

2.  Flytt andre avsnitt under punkt 2.2.3, Avtale med ett nytt selskap, til  punkt 2.1, 
Tildelingsutvalg, som siste avsnitt. 

 
Votering: 
Aps forslag punkt 1 enstemmig tiltrådt.  
Aps forslag punkt 2 enstemmig tiltrådt. 
Høyres forslag punkt 1 enstemmig tiltrådt. 
Høyres forslag punkt 2 enstemmig tiltrådt 
Rådmannens innstilling, med tiltrådte endringer enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.04.2008: 
1.  Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes, med følgende endringer: 
 
Stryk siste avsnitt i punkt 1.2, Endring i etablerte avtalehjemmel. 
 
Punkt 2.1, Tildelingsutvalg, andre avsnitt. 
Fjern streken foran: Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. 
 
Punkt 2.1, Tildelingsutvalg, (endring i kursiv). 
Faste medlemmer i utvalget er 
-leder av hovedutvalget for helse og sosial, som også er leder av tildelingsutvalget. 

 
Flytt andre avsnitt under punkt 2.2.3, Avtale med ett nytt selskap, til  punkt 2.1, 
Tildelingsutvalg, som siste avsnitt. 
 
2.  Hovedutvalget for helse- og sosial delegeres myndighet til å være kommunens ankeinstans. 
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Utv.sak nr. 10/08  
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - AS 
VINMONOPOLET 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 

1. Med hjemmel i alkohollovens §3-1  og § 1-6 gis A/S Vinmonopolet butikk på 
Vinterbro senteret, Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro salgsbevilling for brennevin, vin 
og øl i Ås kommune. for bevillingsperioden 01.07.2008-30.06.2012. 

 
 
  
Utv.sak nr. 11/08  
SALGSBEVILLING 2008  -  2012 LEIF RUNE JOHANNESSEN AS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 12/08  
SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING -2008 -2012 LESESTEDET 
 
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 
Fredag og 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. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende forslag til endring: 
Punkt 1.4, Alminnelig skjenkebevilling utendørs. 
Avslå søknad om alminnelig skjenkebevilling utendørs. 
 
Votering: 
Forslag fra KrF til endring av punkt 1.4, nedstemt 7-2 (A, KrF).  
Helse- og sosialsjefens innstilling, punkt 1.4, vedtatt 7-2 (A og KrF). 
Helse- og sosialsjefens innstilling, punkt 1, 1.1- 1.3 og 1.5-1.11 enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 
Fredag og 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. 
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Utv.sak nr. 13/08  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - COOP PRIX ÅS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/08  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - COOP MEGA RAVEIEN 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 15/08  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 -  COOP OBS VINTERBRO 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 Sjøskogenvn. 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. 
 
 
  



Side 11 av 30 

 
Utv.sak nr. 16/08  
SKJENKEBEVILLING -  2008 -2012 - ÅS KAFFE MIGDADEE 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 17/08  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - MOER SYKEHJEM 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
1.9 Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
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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. 
 
 
  



Side 14 av 30 

 
Utv.sak nr. 18/08  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - ØKONOMIBYGNINGEN VED UMB 
 
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. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens  
punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5.: 
Økonomibygningen ved UMB gis innskrenket skjenkebevilling. 
Begrunnelse: 
Stedet er i dag ikke restaurant og det er ikke korrekte opplysninger gitt om servering ved 
bordene. 
 
Votering: 
Forslag fra H til endring i innstillingen punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5 vedtatt 7-2 (SV, FrP) 
Helse og sosialsjefens innstilling punkt 1, punkt 1.4 og 1.6 - 1-13 enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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  Innskrenket 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  Innskrenket 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  Innskrenket 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 Innskrenket 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. 
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Utv.sak nr. 19/08  
SKJENKEBEVILLING - 2008 - 2012 - STUDENTSAMFUNNET/AUD.MAX. 
 
Helse- og sosialsjefs innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
  
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
6.  Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes 

Helse- og sosialsjef i Ås kommune. 
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Utv.sak nr. 20/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 -KAFE NOI / IVAR DAHL HANSEN 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 Kafé 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 kafélokalet 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. 
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Utv.sak nr. 21/08  
 SALGSBEVILLING TIL SALG AV ØL I  - 2008 - 2012 ÅS MATSENTER 
AS/BUNNPRIS ÅS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 22/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - ÅS RESTAURANT AS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 23/08  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - KIWI 541 ÅS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 24/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - GALLERI TEXAS BA 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 sosialsjefen i Ås kommune. 
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Utv.sak nr. 25/08  
SALGSBEVILLING 2008 - 2012 - AKRAM AS VINTERBRO 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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, Sjøskogenveien 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, Sjøskogenvn. 7, Vinterbro. 
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. 
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Utv.sak nr. 26/08  
SKJENKEBEVILLING  2008 - 2012 - DEN BLINDE KU GÅRDSBUTIKK & KAFE 
A/S 
 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 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. 
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Utv.sak nr. 27/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012  NT KIOSK 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 28/08  
SKJENKEBEVILLING 2008  -  2012  - NOCA TOURS NATURCAMP AS 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 29/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 - TUSENFRYD AS 
 
Helse- og sosialsjefs innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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  
- Vertshuset 1. 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. 
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Utv.sak nr. 30/08  
SKJENKEBEVILLING 2008 - 2012 -FOOD PLANET 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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,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. 
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Utv.sak nr. 31/08  
AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING  
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
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 
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Utv.sak nr. 32/08  
ÅRSMELDING 2007   
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding for Ås kommune 2007 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: 
Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
  


