Ås kommune

Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS
Saksbehandler:
Jan Einbu
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Saksnr.: 16/03017-6
Møtedato
18.01.2017
01.02.2017

Rådmannens innstilling:
1. Salgsbevillingssøknad for alkohol i gruppe 1 for Bryggutsalg AS, org.nr.917
762 244 avslås.
Begrunnelse:
Salgsbevillingssøknad avslås, da alkoholsalg over Internett i Ås kommune stiller krav
om et assortert utvalg av dagligvarer.
Det vises til «Ås kommunes retningslinje for saksbehandling av salgs- og
skjenkebevillinger Ås kommune i bevillingsperioden 2016 – 2020» bokstav C pkt.2.
som lyder: «Netthandel av alkohol kan innvilges. Det stilles krav om et assortert
utvalg av dagligvarer.»
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven §§ 1-7 og 3-2 samt kommunens vedtatte
alkoholpolitikk.
Ås, 19.12.2016
Trine Christensen
Rådmann

Marit Roxrud Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse og sosial
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Vedlegg:
Notat fra rådmannen datert 24.01.2017 angående mindretallsanke i HHS
Salgsbevillingssøknad Bryggutsalg AS, offentlig versjon
Tilleggsopplsyninger fra Bryggutsalg AS datert 17.11.2016
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Søker
Politiet i Follo
Saksutredning:
Sammendrag:
Rådmannen innstiller på avslag, da Ås kommunes vilkår for nettsalg av alkohol ikke
er oppfylt.
Fakta i saken:
Søknad om salgsbevilling for alkohol over Internett er mottatt fra Bryggutsalg AS
12.10.2016 v/Petter Lauritsen. Politiets uttalelse til søknaden er mottatt 19.10.2016
uten merknader.
Konseptbeskrivelse beskrives som følger av Internett-virksomheten Bryggutsalg AS:
Bryggutsalg skal være en internettbasert øl, cider, rusbrus og mineralvannleverandør hvor
kunden kan bestille og betale på nett for så å få varen hjemkjørt eller hente det selv ved vårt
lokale. Sjåførene som leverer ut varer vil være ansatt i Bryggutsalg og både bestiller og
mottager av varene må være over 18 år og fremvise gyldig legitimasjon. Bryggutsalg vil ikke
fungere som en ordinær butikk. DVS kunden har ikke mulighet til å plukke varer selv ved vårt
lokale men kun hente ferdigplukkede bestilte og betalte varer.

Følgende vilkår stilles for nettutsalg for alkohol i Ås kommune:
Netthandel av alkohol kan innvilges. Det stilles krav om et assortert utvalg av
dagligvarer.
Vilkåret er vedtatt i Ås kommunes alkoholpolitikk for perioden 2016-2020 i
kommunestyre sak 23/16 av 20.04.2016, jf. «retningslinjer for saksbehandling av
salgs- og skjenkebevillinger» bokstav C pkt.2.
I inneværende bevillingsperiode (2016 – 2020) er det innvilget to salgsbevillinger for
nettutsalg av alkohol. Dette er for Kolonial.no og Markedgruppen AS. Begge disse
virksomhetene har et mangfold av dagligvarer i sortimentet.
Vurdering:
I konseptbeskrivelsen for Bryggutslag inneholder vareutvalget kun drikkevarer.
Helse- og sosialsjef vurderer at nettutsalget av alkoholholdige varer uten et
dagligvaresortiment ikke er i tråd med kommunens vedtatte alkoholpolitikk for
bevillingsperioden 2016-2020. Salgsbevilling for alkohol kan derfor ikke gis.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.
Miljømessige konsekvenser: Ingen
Alternativer: Ingen
Konklusjon med begrunnelse:
Bevillingssøknad for nettutsalg for alkohol avslås jf. Rådmannens innstilling.
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Kan vedtaket påklages?
Ja, vedtaket kan påklages i henhold til alkoholloven § 1-16. Klagefristen er 3 uker.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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