Ås kommune

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS
Saksbehandler:
Jan Einbu
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for helse og sosial

Saksnr.: 14/01417-4
Møtedato

Rådmannens innstilling:
Follo Catering AS, org.nr. 911 936 518, v/Ole Vidar Nygaard gis kommunal
skjenkebevilling for Ås kulturhus, Moerveien 1, i henhold til alkoholloven § 1-7.
Bevillingens detaljer og omfang framgår av punktene 1 til 18. Skjenkebevillingen
gjelder til og med 30.06.2016.
1.
2.
3.

Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som
inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Skjenkebevilling for deltagere i sluttede selskap (innskrenket bevilling) gis for
alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og mindre enn 60
volumprosent alkohol.

Styrer/stedfortreder:
4.
Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Ole Ivar Nygård, f.15.09.1957
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Tanya Garen, f.27.07.1976.
Lokaler, innendørs:
5.
Skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 gjelder for følgende serveringsarealer i 2.
etasje: Store sal, store salong, lille sal, lille salong og hall/gang;
samt følgende serveringsarealer i 1.etasje: kinofoajé.
6.

Skjenkebevilling for gruppe 1-3 gis for deltagere i sluttede selskap,
og gjelder for godkjente serveringslokaler i 1. og 2. etasje.

Lokaler, utendørs:
7.
Skjenkebevilling for gruppe 1og 2 gis for utendørs serveringsarealer på
50 m² jf. arealskisse i vedlegg. Fysisk avgrensning av skjenkeareal er påkrevd
og skal godkjennes av kommunens bygg- og geodataavdeling.
Skjenketider, innendørs:
8.
Godkjente skjenketider innendørs 2. etasje, for alkohol gruppe 1 og 2:
Søndag - torsdag: kl.11.00 til 00.30 påfølgende døgn
Fredag og lørdag: 11.00 til 02.00 påfølgende døgn.
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9.

10.

Godkjente skjenketider innendørs i kinofoajé 1.et., for alkohol
gruppe 1 og 2:
Mandag til torsdag: 17.00-00.30 påfølgende døgn.
Fredag: 17.00-02.00 påfølgende døgn.
Lørdag: 11.00 til 02.00 påfølgende døgn.
Søndag: kl.11.00 til 00.30 påfølgende døgn.
For sluttede selskap innendørs 1. og 2.et., for alkohol gruppe 1-2:
Mandag-torsdag: 06.00-01.30,
Fredag og lørdag: 06.00 til 02.00 påfølgende døgn.
Søndag: 06.00-01.30.
For sluttede selskap innendørs 1. og 2.et, for alkohol gruppe 3:
Søndag – torsdag: fra kl. 13.00 til kl.01.30 påfølgende døgn.
Fredag og lørdag fra kl.13.00 til kl.02.00 påfølgende døgn.

Skjenketider, utendørs:
11.
Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2:
Mandag-torsdag: 17.00-22.00, fredag: 17.00-24.00, lørdag: 12.00-24.00
Søndag: 12.00-23.00.
Koordinering:
12.
Det forutsettes at arrangementer med alkoholserveringen ved kulturhuset
koordineres med rådmannen. Dette for å unngå alkoholservering i tilknytning
til barne- og ungdomsarrangementer.
Aldersgrense:
13.
Aldersgrense for arrangement med alkoholservering i kinofoajéen settes til 18
år med unntak av sluttede selskap.
Generelt:
14.
Det presiseres at bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig
utvalg av alkoholfrie drikkevarer.
15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

Ås, 26.05.2014
Trine Christensen
Rådmann
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Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse og sosial
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Vedlegg:
Serverings- og skjenkebevilling.pdf, Plantegning-utendørs serveringsareal.pdf
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle vedlegg til skjenkesøknad
Vedtak i saken sendes til:
Follo Catering AS v/søker
Leder for Ås kulturhus
Politiet i Follo
Skatt Øst
Securitas AS

14/01417-4

Side 3 av 5

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Follo Catering AS, org.nr.911 936 518, søker om alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Ås Kulturhus. Det søkes samtidig om
utendørs skjenkebevilling på ca.60 m²utenfor kinofoajéen.
I prinsippsak vedr. skjenking inne/ute i kulturhuset jf. F-sak 57/11 av 12.10.2011 ble
følgende vedtatt:
1. Ås kommune er positive til ev. skjenkebevilling for alkohol i Kulturhuset i Ås.
2. Ås kommune er positive til ev. utendørs skjenkebevilling på et definert område
av borggården tilknyttet kulturhuset.
Endret serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef
26.05.2014 (Sak.nr 14/01417-5). Her er det gitt utendørs serveringsbevilling for 50
m². Skisse over innendørs lokaler er innsendt tidligere i forbindelse samme drivers
serveringsbevilling av 10.03.2013. Planskisse for uteserveringsareal er utarbeidet av
bygg- og geodataavedlingen i kommunen.
Vurderinger:
Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan godkjennes da
det ikke foreligger vesentlige merknader fra politiet, jf. alkoholloven § 1-7b. Skatt Øst
har uttalt seg om styrer/serveringsbevillingssøknad i 2013 og ny uttalelse innhentes
derfor ikke.
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).
Innendørs skjenking for kulturhuset var sist innvilget for skjenkeperioden 2004-2008,
og da for lokalene i 2.et. Driverne hadde den gang alminnelig skjenkebevilling for
gruppe 1-2 og innskrenket bevilling for gruppe 3.
Bygg- og geodataavdelingen i kommunen har på bakgrunn av søknad laget
planskisse over utendørs serveringsareal. Det forutsettes et samarbeid mellom søker
og geodataavdeling om den fysiske avgrensning av utendørs serverings- og
skjenkeareal før skjenking iverksettes.
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Erfaringene med ambulerende skjenkebevillinger ved kulturhuset siste året, er
positive. Det er ikke kommet negative tilbakemeldinger til kommunen fra politi,
naboer eller skjenkekontrollører.
Rådmannen vurderer at skjenkestedets innendørs- og utendørs skjenkeareal er
tilfredsstillende for å kunne gi skjenkebevilling..
Vurdering av skjenking i gruppe 1-3, skjenketider, aldersgrense m.m.
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1-2 vurderes å kunne gis for serveringsarealer
innen- og utendørs på kulturhuset. Det er søkt om alminnelig skjenking av alkohol fra
kl.11.00, og det er av den grunn ikke innvilget tidligere enn for dette tidspunktet.
Skjenkebevilling for gruppe 3 gis kun for lukkede selskap begrunnet med at
serveringsvirksomheten ikke oppfyller vilkårene til restaurantvirksomhet, jf. Ås
kommunes retningslinjer for behandling av søknader om skjenkebevillinger (K-sak
32/12 av 20.06.2012).
Utendørs skjenking tillates for gruppe 1-2, og innenfor en begrenset tidsramme. Det
vurderes av rådmannen at skjenkestart utendørs ikke bør starte før kl.17.00. på
hverdager da dette er i god avstand fra normalarbeidstid. Skjenkevirksomheten vil da
også være adskilt fra åpningstidene for kantinen. Stengetidene for skjenking
utendørs, foreslås fastsatt med tilnærmet lik praksis som for andre serveringsteder i
Ås sentrum.
Det er søkt om at aldersgrensen settes til 18 år for arrangementer med
alkoholservering. I kinofoajéen vurderes dette som en fornuftig grense, blant annet
for å unngå alkoholservering i tilknytning til barne- ungdomsarrangementer.
Konserter og lignende arrangementer med skjenkebevilling siste året har dessuten
hatt aldersgrense på 18 år.
Skjenketider begrenses dessuten 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 i kulturhuset for gruppe 1-2
og innskrenket alkoholbevilling for gruppe 3. Det åpnes samtidig for begrenset
utendørs skjenking i tråd med tidligere politiske signaler. Detaljer følger av
rådmannens innstilling pkt. 1 til 18.
Kan vedtaket påklages?
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-19.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Det forutsettes at brukstillatelse er gitt av kommunen før ikrafttredelse av vedtaket.
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