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Søknad om tilleggsbevilling for tilvirkning av alkohol - Vitenparken 
Campus Ås    
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 13/04035-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Vitenparken Campus Ås, org.nr. 971 255 730, v/ styrer Per Olav Skjervold gis utvidet 
skjenkebevillingen, jf. følgende punkt: 

  
1. Skjenkebevilling av 16.05.2013 jf. HHS-sak 14/13, utvides til å gjelde tilvirkning av 

øl og vin i gruppe 1 og 2 til skjenking i egen virksomhet, jf. alkoholloven § 4-2 
tredje ledd. 

 
2. Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode til og med 30.06.2016. 

 
3. Tilvirkning tillates etablert i Vitenparken Campus Ås´ lokaler på NMBU-området.  

 
4. Kommunen gis tilbakemelding om tilvirkningssted og tidspunkt for oppstart. 
 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
        Søknad om utvidet bevilling for tilvirkning av alkohol i egne lokaler. 
Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv U-8/2003, kap.2 
Tilleggsopplysninger fra styrer om produksjonssted m.m., jf.epost av 05.09.2014.  
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
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Vitenparken, Campus Ås AS 
Politiet i Follo, 
Securitas AS, 
Skatt Øst 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Vitenparken søker om tillatelse for tilvirkning av alkohol for øl og vin (gruppe 1 og 2) 
for skjenking i egne lokaler. Målet er å skape oppmerksomhet om matkultur, 
bioteknologi og næringsmiddelkompetanse ved i første omgang å kunne tilby 
egenprodusert øl.  
 

Kommunen er gitt myndighet til å gi tillatelser for tilvirkning, jf. alkoholloven § 4-2 
tredje ledd.    
 

Fakta i saken: 
Søknad av 12.08.2014 om tilvirkning av øl og vin er mottatt fra Vitenparken Campus 
Ås AS. Tilleggsopplysninger til søknad er innkommet i epost 05.09.2014. 
 

Alminnelig skjenkebevilling for inneværende periode er tidligere innvilget i HHS-sak 
14/13 den 16.05.2013 for gruppe 1-3. Serveringsbevilling er gitt fra 25.04.2013. 
 

Politiet i Follo har ingen merknader til søknad, jf. brev av 19.08.2014. 
Vitenparken Campus Ås har ikke mottatt advarsler etter skjenkekontroller i 
inneværende bevillingsperiode.   
Det er ikke tidligere innvilget bevillinger for tilvirkning i Ås kommune. 
 
Det anføres følgende i Vitenparkens søknad (utdrag): 

Stiftelsen Vitenparken Campus Ås, (tidligere Norsk Landbruksmuseum) har 
som formål å utvikle og drifte en faglig-sosial møteplass på Campus Ås og et 
nasjonalt opplevelses- og vitensenter som skaper interesse for de grønne 
fagområdene forskningsmiljøene omfatter. Som vitensenter beliggende i 
landets ledende forsknings- og undervisningsmiljø innen landbruks- og 
matproduksjon, er mat og drikke et sentralt tema for Vitenparken. 

 

Det er en sterkt økende interesse og kommersiell utvikling av lokalprodusert 
drikke; øl, cider og vin. Både på hobbybasis og som del av kulturbasert næring 
etableres lokale bryggerier. Forskningsmiljøene på Ås deltar i denne 
utviklingen gjennom ulike forskningsprosjekter med utvikling av råvarer (bygg, 
humle, epler, druer m.m.) og bioteknologisk næringsmiddelkompetanse for 
byggeprosesser. NMBU investerer nå i et helt nytt pilotanlegg for brygging, 
som skal benyttes i forskningsbasert undervisning. 

 

Vitenparken ønsker å benytte denne økte publikums- og næringslivsinteressen 
for lokal produksjon av øl og andre alkoholholdige drikker ved å etablere et lite 
mikrobryggeri.  
 

Målet er å skape oppmerksomhet om matkultur, bioteknologi og 
næringsmiddelkompetanse ved i første omgang å kunne tilby egenprodusert 
øl.  
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Helse- og omsorgsdepartementet anfører følgende om særskilte vilkår som må 
oppfylles for å kunne få tilvirkningstillatelse, i Rundskriv U-8/2003, kap.2: 
 

2.8: En utvidelse av bevilling etter § 4-2 tredje ledd kan bare gis dersom 
tilvirkningen inngår som en del av stedets helhetlige tilbud og karakter og 
dersom tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, jf. § 1-7a annet ledd. 

 

2.8.1.(utdrag): 
Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, kan bevillingsmyndigheten for 
eksempel legge vekt på hensynet til lokale tradisjoner. 
Det kan videre legges vekt på om det er en historisk og kulturell sammenheng 
mellom tilvirkning, anvendelse og serveringsstedets øvrige tilbud. Det kan 
også legges vekt på om tilbudet omfatter mer enn servering, for eksempel 
kulturelle aktiviteter. Lokal tilvirkning av alkoholholdig drikk vil, sammen med 
mat, produksjon og servering, serveringsstedet karakter, omgivelsene for øvrig 
og muligheten til å være tilstede under produksjonen, kunne være et sentralt 
element i en totalopplevelse.  
 

Ordningen er ikke ment å omfatte barer/restauranter hvor bevillingshaver 
ønsker å starte produksjon av alkoholholdig drikk, og dermed tilby eget 
«brygg» som en kuriositet, uten at dette inngår i et bredere og mer 
sammensatt serveringstilbud. 
 

2.8.2. (utdrag): 
Tilvirkning kan bare skje i tilvirkningslokaler som ligger i samme lokaler som, 
eller i naturlig forbindelse med, skjenkestedet. 

 

Vurderinger: 
Rådmannen vurderer at tilvirkning av øl og vin for Vitenparken Campus Ås 
kompletterer serveringskonseptet ved stedet. Tilvirkningen fremstår som en del av et 
helhetlig tilbud for serveringsstedet som synes å være i tråd med lovgivers 
intensjoner.  
 

Lokalene for brygging legges til enten det gamle Landbruksmuseet der inneværende 
skjenkebevilling gjelder for, eller i Meierimuseet. Begge lokalene ligger nær 
hverandre på Campus og disponeres av Vitenparken. Meierimuseet vurderes også å 
kunne godtas som tilvirkningssted da det er i naturlig forbindelse med skjenkestedet 
og således innenfor vilkårene fastsatt i departementets Rundskriv U-8/2003 pkt.2.8.2. 
 

Etter rådmannens vurdering vil rutinene for registrering av omsetning vil bli godt 
ivaretatt jf. søkers beskrivelse i epost av 05.09.2014.    
        
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at søknad om tillatelse til tilvirkning av øl og vin i egen 
virksomhet innvilges da vilkårene i alkoholloven § 4-2 tredje ledd anses som oppfylt.    
 

Kan vedtaket påklages?  
Ja, jf. alkoholloven § 1-16. Klagefristen er 3 uker. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


