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Søknad om utvidede skjenketider for alkohol i gruppe 3 - Aas Bistro 
AS 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/00931-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Aas Bistro AS, org nr. 913 175 255, v/styrer Nu Dao innvilges utvidede skjenketider  
for innenværende bevillingsperiode som følger: 
 
1. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.17.00-22.00, fredag kl.17.00-23.00, lørdag kl. 17.00-24.00, 
Søndag: kl.17.00-23.00. 

 
2. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag kl.17.00-22.00, fredag kl.17.00-23.00, lørdag kl.17.00-24.00 
Søndag: 17.00-23.00. 

 
3. Punkt 6 og 8 i hovedutvalgets vedtak i HHS sak 14/14 av 07.05.2014 utgår. 

 
4. Den utvidede bevillingen gjelder til og med 30.06.2016. 

 
 
 
 
Ås, 15.10.2014 
 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
         
Søknad om utvidede skjenketider av 16.09.2014, dok.nr 14/00931-12. 
Gjeldende skjenkebevilling, jf. vedtak i HHS-sak 14/14 av 07.05.2014. 
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Vedtak i saken sendes til: 
Søker 
Politiet i Follo 
Securitas AS 
 
SAKSUTREDNING: 
Sammendrag: 
Aas Bistro AS med lokaler i Hotellkvartalet, Brekkeveien 5 søker om utvidelse av 
skjenketider for gruppe 3. Rådmannen tilrår en utvidelse av den alminnelige 
skjenkebevillingen i tråd med søknad.  
 
Fakta i saken:  
Aas Bistro fikk innvilget skjenkebevilling i grp. 1-3 i HHS-sak 14/14 av 07.05.2014. 
 
Ny søknad om utvidede skjenketider fra Aas Bistro AS for gruppe 3 er mottatt 
16.09.2014 av Ås kommune. Det søkes om utvidelse av alminnelige skjenketider for 
alkohol i gruppe 3 fra kl.17.00 innen- og utendørs. I dag har serveringsstedet 
skjenking i gruppe 3 fra kl.20.00, innen- og utendørs. Omsøkte skjenketider er innfor 
rammene av alkoholloven § 4-4 om tidsinnskrenkninger for skjenking og Ås 
kommunes lokale forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol (FOR-2009-03-04-
285). 
 

Som begrunnelse oppgir søker at det er flest spisegjester mellom kl.17.00 og 20.00, 
og enkelte gjester etterspør gjerne alkohol i gruppe 3 før og etter maten.  
 

Aas Bistro framstår med et tydelig restaurantpreget konsept med bordservering.  
Etter driftsstart for restauranten i mai 2014, er det ikke kommet merknader etter 
skjenkekontroller eller fra politi, og det er heller ikke mottatt naboklager på stedet. 
 
Vurdering: 
I siste skjenkebevilling gitt av hovedutvalget i HHS-sak 25/14 for Tre Glass AS, er  
begrensninger for skjenking i gruppe 3 satt til stedets åpningstider og innenfor 
rammene av alkohollovgivningen. For å følge et likhetsprinsipp ved alkoholbevillinger 
i inneværende bevillingsperiode (2012-2016), vurderer rådmannen at skjenketider for 
gruppe 3 bør innvilges i henhold til søknaden fra Aas Bistro AS.  
 

I samme søknad nevnes planlagt utvidelse av restaurantens utendørs serverings-
areal og av antall plasser. Rådmannen vurderer at det er uaktuelt å ta stilling til 
søknad om utvidet skjenkeareal før en mer konkret søknad med plantegninger er 
mottatt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at den alminnelige skjenkebevillingen i gruppe 3 utvides i henhold 
til søknad. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages i henhold til alkoholloven § 1-16 innen 3 uker.. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


