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Søknad om skjenkebevilling - Tre Glass AS  
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/02979-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Tre Glass AS, org.nr. 913 972 457, v/styrer Hasnain Ali Kazmi f.25.07.1986 gis 
skjenkebevilling slik det framgår av punktene 1 til 12. 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. Skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Tre Glass AS, med lokaler i Raveien 2, 

1430 Ås. 
 
4. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1 og 2.: 

Mandag-tirsdag: kl.11.00-22.00, onsdag- torsdag: kl.11.00-23.00,  
fredag-lørdag: kl.11.00-.02.00 (påfølgende døgn), søndag: kl.11.00-22.00. 
 

5.  Godkjente skjenketider utendørs for gruppe 1 og 2 på godkjent uteareal:  
Mandag-tirsdag: kl.11.00-22.00, onsdag-torsdag: kl.11.00-23.00, fredag-lørdag: 
kl.11.00-24.00, søndag: kl.12.00-22.00. 
 

6.  Det settes som vilkår for utendørs skjenkeareal at det er tydelig fysisk avgrenset 
og at man retter seg etter bygningsmyndighetenes anbefalinger til utforming.  
  

7. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Hasnain Ali Kazmi, f.25.07.1986 
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Ibrahim Can, f.18.04.1983 
 

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

 
9. Bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie 

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

 
11. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften 

kapittel 8. 
 
12. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
 
 
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: 
         
Planskisse over serverings- og skjenkeareal 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken og kan legges fram i møtet: 
Uttalelse fra skatteetaten (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl.§ 13)  
Uttalelse fra Follo politiet (unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl.§ 13) 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Tre Glass ved søker 
Follo politi 
Skatteetaten 
Securitas AS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Tre Glass AS, org.nr.913 972 457, søker om alminnelig skjenkebevilling 
for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for lokaler i Raveien 2, 1430 Ås. Det søkes samtidig om 
utendørs skjenkebevilling for uteområde direkte tilknyttet serveringsstedet. 
Bygningsmyndigheter, politiet og skattemyndigheter er forelagt søknaden og har 
uttalt seg. 
 
Serveringsbevilling er innvilget ved delegert vedtak av helse- og sosialsjef 
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15.09.2014 (Sak.nr 14/02973-8). Skisse over innendørs lokaler og uteserveringsareal 
følger søknad. Gult skravert område viser begrensninger av utendørs serveringsareal 
gjort av bygningsmyndighetene.  
 
Fakta i saken: 
Søknad om skjenkebevilling for Tre Glass AS er mottatt 14.08.2014. 
Bygningsmyndigheter i Ås, Politi og skattemyndigheter har gitt uttalelser til søknad.  
 
Hasnain Ali Kazmi (styrer for skjenkebevillingen) og Ibrahim Can (stedfortreder for 
skjenkebevillingen) har bestått kunnskapsprøven i alkohollovgivningen. Rachid El 
Amrani har bestått etablererprøven og er godkjent som styrer for 
serveringsbevillingen, jf. serveringsbevilling gitt 15.09.2014 (delegert helse- og 
sosialsjf). Alle tre personer er medeiere av virksomheten. 
 
Vurderinger: 
Vurdering av eiere samt styrer og stedfortreder: 
Det er mottatt merknader fra politi og skatteetat, jf. alkoholloven § 1-7b.  
 
Rådmannen vurderer ut fra et forvaltningsskjønn at styrer og stedfortreder kan 
godkjennes jf. alkoholloven § 1-7c, men kun for gruppe 1 og 2.  
 
Vurdering av skjenkebevillingens omfang, skjenkelokalet og utendørs 
skjenkeareal: 
Ås kommunes alkoholpolitiske retningslinjer (2008-2012) lyder som følger i B pkt 3 
og 4: 

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. 

 
4. Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til 

spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: 
- Det kreves kjøkken som tilbereder egen mat og hvor kjøkkenet er betjent 

den vesentligste del av stedets åpningstid og har en meny med et variert 
og tilfredsstillende middagstilbud 

- Det kreves bestilling/servering ved bordene 
 

Spisesteder som framstår som kafé eller har et lignende preg, framstår ikke 
som spiserestaurant og gis ikke alminnelig bevilling til skjenking av brennevin. 

 
 
For utendørs servering lyder de alkoholpolitiske retningslinjer i B pkt 3 som følger: 

3.   Alminnelig skjenkebevilling for øl og vin bevilling kan innvilges for hele året på 
definert uteareal, men må vurderes etter begrensningene i pkt 2. 

 
Alminnelig skjenkebevilling gruppe 3 (brennevin) kan bare gis til restauranter, jf. 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer, punkt B4. Serveringskonseptet slik som det 
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fremgår av søknad vurderes i hovedsak som et bar/kafekonsept mer enn som et 
enhetlig restaurantkonsept. Som målgruppe for serveringsstedet oppgis følgende: 
Primært voksne samt studenter. Det er ikke satt aldersgrense for serveringsstedet. 
 
Likhetsprinsippet tilsier at søknaden behandles på samme måte som lignende 
søknader i inneværende skjenkeperiode (fra 07.2012) for eksempel Den Blinde Ku.   
Sistnevnte fikk kun innvilget alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2. 
 
Rådmannen vurderer ut fra beskrivelsen av servingskonseptet at det ikke bør gis 
alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3.  
 
Skjenketidspunkt: 
Skjenketidene det søkes om er fra 11.00-02.00 innendørs og fra kl.11.00-01.00 
utendørs alle dager. Skjenketidene som det søkes er lengre enn 
normalåpningstidene for serveringsstedet og skjenketidene går utover Ås kommunes 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol (FOR-2009-03-04-285). 
 
Rådmannen anbefaler at innendørs og utendørs skjenketider innvilges innenfor 
normalåpningstider for serveringsstedet samt avgrenses i henhold til Ås kommunes 
forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol og aktuell alkohollovgivning. Detaljer 
framgår av rådmannens innstilling.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
For kommunen: Ingen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurder at skjenkebevilling kan gis for gruppe 1-2. Detaljer framgår av 
rådmannens innstilling. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 

http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2009-03-04-285

