VEDLEGG 3
FORSLAG AV 14.03.2016

Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger
Ås kommune i bevillingsperioden 2016-2020
A. Bevillingsperiode
1. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01.07.2016 og utløp 30.09.2020.
2. Bevilling kan gis for hele bevillingsperioden.
B. Skjenking av alkohol
1. Ved skjenkebevillingssaker for alkohol, gjelder alkoholloven og
alkoholforskriftens definisjoner av alkoholdig drikke. Alminnelig skjenkebevilling for alkohol kan gis for gruppe 1 (2,5 - 4,7 %), gruppe 2 (4,7- 22 %) og
gruppe 3 (22 - 60 %).
2. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes:
- skjenkelokalets beliggenhet
- skjenkestedets målgruppe
- erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og
ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne
tillegges vekt.
3. Utendørs serveringsareal
Skjenkebevilling for gruppe 1 og gruppe 2 kan innvilges for hele året på
definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 2.
4. Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (22 - 60%) kan bare gis til spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt:
- Det kreves kjøkken som tilbereder varmmat. Mat skal kunne bestilles i hele
åpningstiden med unntak av siste time før stengning.
5. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder bl.a. i tilknytning til:
- idrettslag
- i idrettshaller
- helsestudio
- aktivitets-/fritidssenter for barn og unge
- gatekjøkken/storkiosker
- det gis ikke skjenkebevilling ved idrettsarrangementer
6. Det gis ikke alminnelig skjenkerett til serveringssteder som retter seg spesielt
mot barn og ungdom under 18 år.
C. Salg av øl og annen alkoholholdig drikk:
1. Dagligvarebutikker og ølutsalg som tilfredsstiller lover og forskrifter og hvor
søker vurderes egnet til å ivareta en bevilling, kan salgsbevilling innvilges for
alle typer alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 1 (2,5 - 4,7 %).

2. Netthandel av alkohol kan innvilges. Det stilles krav om et assortert utvalg av
dagligvarer.
D. Vurdering av søkeren:
1. Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan
anses som egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7a
Det skal tas hensyn til tidligere 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 serveringsstedet
- brudd på reklamebestemmelser
2. Uttalelser til bevillingssøknader skal innhentes av politi og skattemyndighet før
søknader avgjøres. Dersom de ansvarlige etter alkhl. § 1-7b ikke tilfredsstiller
vandelskravet, er det utelukket å gi bevilling. Sosialtjenestens mulighet for å
uttale seg ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv, ivaretas av helse- og
sosialsjef.
Dette gjelder også ved fornyelse av bevilling.
E. Endringer i bevillingsperioden
1. Ønsker bevillingshaver å endre sin virksomhet etter at bevilling er gitt, må
endringen godkjennes. Mindre vesentlige endringer av driftskonseptet kan
godkjennes av rådmannen.
Slike vedtak legges frem for Hovedutvalg for helse og sosial som referatsak.
2. Skifte av bevillingshaver, styrer og/eller stedfortreder i perioden kan
godkjennes av rådmannen så fremt konseptet for skjenkestedet ikke endres.
Slike vedtak legges frem for Hovedutvalg for helse og sosial som referatsak.
F. Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger
Følgende vilkår kan settes for skjenkebevillinger som gis (listen er ikke
uttømmende):
 Krav om at ansatte ikke må konsumere alkohol og/eller være påvirket av
rusmidler i arbeidstiden.
 Krav til aldersgrense ved arrangement som omfatter barn/ungdom.
 Krav om å ha matserveringstilbud for alminnelige skjenkesteder.
 Krav om at stedet skal være godkjent av brannvernmyndigheter.
 Krav om sitteplasser for alle gjester.
 Krav til vakthold.
 Krav til maksantall gjester på skjenkestedet og universell utforming.

Følgende vilkår skal kunne settes for salgsbevillinger som gis (listen er ikke
uttømmende):


Bevilling gis under forutsetning av at det både der alkoholholdige drikkevarer
er plassert og ved kassene er tydelige oppslag om at alle under 23 år
uoppfordret skal vise legitimasjon.



På samme måte skal det være tydelige oppslag som viser salgstidene for
alkoholholdig drikk i gruppe 1

F. Kunnskapstest
1. Rådmannen er prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.
G. Saksbehandling av ambulerende skjenkebevillingssøknader og søknader
for en enkelt anledning.
1. Det må påregnes saksbehandlingstid på inntil 3 uker grunnet at uttalelse skal
innhentes fra politiet.

