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Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/00250-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Studentsamskipnaden-Aud Max v/styrer Lars Kristian Rustad innvilges for UKA 

2014 utvidet serverings- og skjenkeareal innendørs og utendørs i henhold til 
søknad, se vedlegg 2 s.8, 9 og 10.   

 
2. Utvidede skjenketider, jf. alkoholloven § 4-4 tredje ledd, for alkohol i gruppe 1-3 

innvilges innendørs på Aud Max som følger: 
  torsdag, 02.10.2014 til kl.01:30 (påfølgende døgn) 
  fredag, 03.10.2014 til kl.03:00   
  lørdag, 04.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 08.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 10.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 11.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 15.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 17.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 18.10.2014 til kl.03:00 
  onsdag, 22.10.2014 til kl.01:30 
  fredag, 24.10.2014 til kl.03:00 
  lørdag, 25.10.2014 til kl.03:00 
    
3. Utendørs skjenking for alkohol gruppe 1-3 innvilges som følger: 
  torsdag, 02.10.2014 til kl.00:30 (påfølgende døgn) 
  lørdag, 04.10.2014 til kl.02:00  
  fredag, 10.10.2014 til kl.02:00 
  lørdag, 11.10.2014 til kl.02:00 
  fredag, 17.10.2014 til kl.02:00 

lørdag, 18.10.2014 til kl.02:00 
  fredag, 24.10.2014 til kl.02:00 
  lørdag, 25.10.2014 til kl.02:00 

Aldersgrense for utendørs skjenkeområdet 20 år. 
 
4. Oversikt over skjenkeansvarlige godkjennes, jf. vedlegg 2 side 11.  

Det stilles som vilkår at de skjenkeansvarlige ikke er påvirket av  
alkohol/rusmidler, jf. alkoholloven § 3-2. 

 
Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven § 4-4 tredje ledd og lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus § 2-5.  
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Ås, 15.09.2014 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann helse- og sosialsjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1, Søknad om utvidet skjenkebevilling.pdf, arkivsaksnr. 14/00250-7                                          
Vedlegg 2: Detaljert skjenkesøknad, arkivsaksnr.14/00250-11 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Uttalelse fra politiet i Follo, datert 11.09.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg 
Politiet i Follo 
Securitas AS 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Studentsamskipnaden søker om utvidet skjenkebevilling innendørs på Aud Max til 
kl.03:00 for 8 dager og utvidet skjenking til kl.01:30 for 4 dager.  
Utvidet skjenkebevilling utendørs på Aud Max søkes til kl.02.00 for 7 dager og til kl. 
00:30 for 1 dag. Rådmannen tilrår at skjenkebevillingen innvilges. 
 
Fakta i saken: 
Utvidet skjenkebevillingssøknad er mottatt 08.08.2014 fra Studentsamskipnaden for 
UKA i Ås 2014 i perioden 02.10.2014 til 27.10.2012. (Vedlegg 1) 
  
Detaljert arrangementsoversikt og arealplan er mottatt 19.08.2014, jf.saksnr. 
14/00250-9. (Vedlegg 2) 
 
Vaktliste med skjenkeansvarlige personer for hvert enkeltarrangement under UKA er 
mottatt. 
 
For inneværende bevillingsperiode innehar Studentsamskipnaden skjenkebevilling 
for gruppe 1-3 for alle serveringsareal i Aud Max samt for to utendørsarealer hvor 
skjenketidene begrenset av Ås kommunes lokale forskrift (FOR-2009-03-04-285). 
 
UKA-ledelsen gjennomførte møte 19.08.2014 med Follo politiet og Ås kommune om 
sikkerhet og skjenking samt hadde omvisning i Aud Max innendørs og utendørs.  

 
Politiet er forelagt detaljert skjenkebevillingssøknad, og har gitt tilbakemelding i brev 
av 11.09.2014  uten merknader til arrangementsgjennomføring eller til at utvidet 
skjenkebevilling gis.  
 

På bakgrunn av omfanget av bevillingssøknaden og tidligere praksis, legges saken 
fram for hovedutvalget for behandling. 
 

Vurdering av saken: 
Ordensmessige forhold 
Det er ikke registrert avvik på alkoholloven under UKA de siste årene. Vaktselskapet 
Securitas som gjennomfører skjenkekontroller for kommunen, bemerker i tidligere 
kontrollrapporter at arrangøren har gode kontrollrutiner for alkoholservering. Politiet 
og arrangør samarbeider om gjennomføring av arrangementet.  Skjenking av alkohol 
skal i all hovedsak foregå innendørs på Aud Max, men ved 8 av arrangementene er 
det søkt om utvidet skjenking utendørs.   
7 av utendørsarrangementene foregår fredags- og lørdagskvelder fordelt over fire 
helger, mens ett av arrangementene er lagt til en torsdagskveld.  
 
Skjenkeområdene som UKA ønsker å benytte, er arealer som i dag har alminnelig 
serverings/skjenkebevilling, i tillegg søkes det om en moderat utvidelse av disse.    
Om støyforebyggende tiltak av utendørs skjenkeareal anføres følgende i søknaden:  

Vi kommer til å benytte oss av telt med materiale i høy kvalitet (pvc). Etter 
oppsett av teltet vil vi utføre flere forsøk i sør- og vestlig retning. Dersom lyden 
bærer lengre enn ønskelig vil det bli aktuelt å utføre andre tiltak som blant 
annet fiberduk og tyngre matter. 

 

http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2009-03-04-285
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Rådmannen vurderer at ordensmessige forhold rundt arrangementene er godt 
ivaretatt, likeså støyreduserende tiltak overfor naboer i forbindelse med 
utearrangementer. Kommunen vil holde seg løpende oppdatert m/politiet særlig med 
hensyn til støy ved UKAs utendørsarrangementer.  
 
Vurdering av arrangementene og utvidede skjenketider 
UKA i Ås som arrangeres annethvert år er et viktig kulturarrangement for Ås 
kommune. Rådmannen vurderer at arrangementene det søkes om utvidede 
skjenketider for, kan anses som spesielle anledninger jf. § 2-5 i lokal forskrift om 
salgs- og skjenketider for Ås: 

§ 2-5. Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede skjenketider ved 
spesielle anledninger etter søknad 

En utvidelse av skjenketidene for innendørs arrangementer fra kl.00:30 til kl.01.30 på 
4 forskjellige hverdager utgjør kun en moderat utvidelse.  
Omsøkt utvidelse av skjenketider for 8 innendørs arrangementer fra kl.02.00 til 
kl.03.00 gjelder helgedager (natt til lørdag og natt til søndag). Utvidelsen er på 1 time 
utover tider fastsatt i lokal forskrift for Ås og er innenfor tidsbegrensning for 
alkoholskjenking gitt i alkoholloven.  
Rådmannen vurderer at omsøkte skjenketidsutvidelser for 12 arrangementer for UKA 
er av et begrenset omfang og anbefaler at dette kan innvilges.       
 

Vurdering av skjenkeansvarlige/vaktlister og tilleggskrav: 
Alle skjenkeansvarlige personer ved enkeltarrangementene under UKA er over 20 år.   
I tillegg anbefaler rådmannen at det stilles krav til de skjenkeansvarlige at de ikke er 
påvirket av alkohol eller rusmidler. Et slikt krav er å anse som et saklig og anbefalt 
krav etter alkoholloven § 3-2 i følge Helsedirektoratets veileder i salgs- og 
skjenkekontroll (IS-2038).  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen tilrår at utvidet skjenkebevilling innvilges i samsvar med detaljsøknad fra 
UKA (vedlegg 2). 

 

Etter rådmannens vurdering synes de ordensmessige forhold godt i varetatt. 
Utvidelse av skjenketidene og skjenkeareal foretas i et begrenset omfang i forhold til 
den alminnelige skjenkebevillingen Studentsamskipnaden innehar pr d.d., og 
utvidede skjenketider er innfor alkoholloven. 
  

Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven § 4-4 tredje ledd og lokal 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus § 2-5.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf

