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Søknad om skjenkebevilling - Aas Bistro AS

Saksbehandler: Saksnr.: 14/00931-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial 07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Aas Bistro AS, org.nr. 913 175 255, v/styrer Nu Dao f.01.05.2014 gis skjenkebevilling
slik det framgår av punktene 1 til 15. Skjenkebevillingen gjelder til og med
30.06.2016.

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

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

3. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som
inneholder over 22 og mindre enn 60 volumprosent alkohol.

4. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Aas Bistro AS, med
lokaler i Hotellkvartalet, Brekkeveien 5, 1430 Ås.

5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-torsdag: 11.00-22.00, fredag: 11.00-23.00, lørdag: 12.00-24.00,
Søndag: 12.00-23.00.

6. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-torsdag: 20.00-22.00, fredag: 20.00-23.00, lørdag: 20.00-24.00,
Søndag: 20.00-23.00.

7. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-torsdag: 11.00-22.00, fredag: 11.00-23.00, lørdag: 12.00-24.00
Søndag: 12.00-23.00.

8. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3:
Mandag-torsdag: 20.00-22.00, fredag: 20.00-23.00, lørdag: 20.00-24.00
Søndag: 20.00-23.00.

9. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Nu Dao, f.01.05.1977
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Duc Vuong Quoc Dao,
f.21.01.1983.

10. Det presiseres at bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig
utvalg av alkoholfrie drikkevarer.

11. Skjenkebevillingen skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende
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bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og
vedtak.

12. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers
innsendte omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen skal sendes til
kommunen uoppfordret innen 31.mars hvert år.

13. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften
kap.8.

14. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter
søknad.

15. Skjenkebevillingen skal ikke tre i kraft før brukstillatelse av restauranten
foreligger fra plan- og reguleringsmyndighetene i Ås kommune.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse- og sosial

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial

Vedlegg:

1. Skjenkebevillingssøknad
2. Konseptbeskrivelse av serveringsstedet fra søker.
3. Planskisse over serveringssted.

Vedlegg som ligger på saken:
Alle vedlegg til skjenkesøknad

Vedtak i saken sendes til:
Aas Bistro AS ved søker.
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Aas Bistro AS, org.nr.913 175 255, søker om alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Hotellkvartalet, Brekkeveien 5, 1430 Ås. Det
søkes samtidig om utendørs skjenkebevilling for uteområde direkte tilknyttet
restauranten.

Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef
25.04.2014 (Sak.nr 14/00930-7) med forbehold om at brukstillatelse må foreligge.
Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal følger søknad.

Vurderinger:
Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan godkjennes da
det ikke foreligger vesentlige merknader fra politiet, jf. alkoholloven § 1-7b.

Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal:
Ved tildeling av skjenkebevilling skal følgende vurderes i henhold til Ås kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer (2012-2016):
B 2. 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:
B 3. Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på

definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt. 2 (B2).

Byggesaksavdelingen har ingen merknader til etableringer av innendørs- og
utendørs serveringsarealer. Men setter krav til at fysisk avgrensning av uteareal må
være på plass før skjenking på utendørs areal kan starte. Dessuten må
brukstillatelse for serveringsstedet være gitt før en serverings- og skjenkebevilling
kan iverksettes.

Rådmannen vurderer at skjenkestedets innendørs- og utendørs skjenkeareal er
tilfredsstillende for å kunne gi en skjenkebevilling. I samsvar med gjeldende praksis
for utendørs skjenking tillates skjenking i gruppe 3, men innenfor en begrenset
tidsramme.

Vurdering av skjenking i gruppe 1-3, skjenketider m.m.
Serveringskonseptet som beskrevet i søknad fremstår som et restaurantkonsept.
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til restauranter, jf.
retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Ås
kommune, pkt. B4.
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Målgruppen for restaurantkonseptet er allmennheten i Ås, og det er ikke alders-
begrensninger for gjestene.

Rådmannen vurderer at restaurantkonseptet ved Aas Bistro har likheter med
restaurantkonseptet Piemonte Bar & Restaurant ved Vinterbrosenter AS som fikk
skjenkebevilling innvilget i HS-sak 18/13. Skjenketider for alkohol i gruppe 3 ble der
begrenset noe i forhold til skjenking i gruppe 1 og 2. Samme praksis anbefales fulgt
for Aas Bistro for å følge et likhetsprinsipp ved alkoholbevillinger i inneværende
bevillingsperiode (2012-2016). Kommunelegen ga i HS-sak 18/13 følgende uttalelse:

Det anbefales at skjenking i gruppe 3 først kan gis fra kl.20.00 ut fra beskrevet
driftskonsept der også familier med barn nevnes som en aktuellmålgruppe.
Alkohol er av de livsstilsfaktorene som kan påvirke folks helse inegativ
retning. Forskjellig tilgjengelighet etter alkoholstyrke anbefales praktisert, da
dette kan begrense det totale alkoholforbruket.

Rådmannen vurderer at kommunelegens anbefaling om begrensede skjenketider for
gruppe 3 er relevant også for denne bevillingssaken. Kommunelegens anbefalinger
følges opp i rådmannens innstilling.

Skjenketider for øvrig begrenses av generell alkohollovgivningen og lokal forskrift om
salgs- og skjenketider for alkohol, Ås (FOR-2009-03-04-285).

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at alminnelig skjenkebevilling innvilges for gruppe 1-3.
Detaljer følger av rådmannens innstilling pkt. 1 til 15.

Kan vedtaket påklages?
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Det forutsettes at brukstillatelse er gitt av kommunen før ikrafttredelse av vedtaket.


