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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 04.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 04.06.2014:
Follo Catering AS, org.nr. 911 936 518, v/Ole VidarNygaard 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.
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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.
Godkjente skjenketider innendørs i kinofoajé 1.et., foralkohol
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.
9.

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.

10.

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.
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Saksprotokollen bekreftes
Ås, 6. juni 2014

Jan Einbu
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent
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