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Saksprotokoll 
 
 

Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014 

Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/00250 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 26/14 24.09.2014 
 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.09.2014: 
Utvalget ba om at det sørges for ekstra skjenkekontroller i forbindelse med UKA. 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.09.2014: 
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 
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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.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. september 2014 
 
 
  
Jan Einbu 
Konsulent  
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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