
Fra: Knut Nyløkken <Knut.Nylokken@meny.no> 
Sendt: 4. januar 2018 18:03 
Til: Jan Einbu 
Kopi: Marit Roxrud Leinhardt; Berit Lie Helseth; Anne Kobbe 
Emne: SV: Foreløpig svar på salgsbevillingssøknad via internett av 19.12.2017-Meny Drøbak. Etterspørsel etter opplysninger. 
 
Hei  
Her er min side samme dato klokken 17.55 . som du ser er jeg ikke logget inn på min bruker . Da ser vi på hva kundene i Meny kjøper mest av innen drikke . (meny.no ,varer ,drikke) 
 

 
 
 
Så er jeg logget inn som meg . meg som person  
 



 
 
Og da kommer dette bilde opp . 
 
 
 
Knut Nyløkken  
 
Driftsjef  
Meny Netthandel  
 
Mobil: +47 98234800 
Besøksadresse: Karenslyst Alle 12-14, 0309 Oslo 
Postadresse: Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo 
Fakturadresse: MENY AS - GLN 7080000129720, Postboks 4782 Vika, 8608 Mo i Rana 

Knut.nylokken@meny.no 
www.meny.no 
 

mailto:Knut.nylokken@meny.no
http://www.meny.no/


 

Fra: Jan Einbu [mailto:Jan.Einbu@as.kommune.no]  
Sendt: torsdag 4. januar 2018 17:46 
Til: Knut Nyløkken <Knut.Nylokken@meny.no> 
Kopi: Marit Roxrud Leinhardt <Marit.Leinhardt@as.kommune.no>; Berit Lie Helseth <Berit.Lie.Helseth@meny.no> 
Emne: SV: Foreløpig svar på salgsbevillingssøknad via internett av 19.12.2017-Meny Drøbak. Etterspørsel etter opplysninger. 
 
Til Meny.no v/Knut Nyløkken. 
 
Takk for svar på spørsmål om nettside vedr. internettsalg. 
Som det framgår av utklippet under fra Meny.no av 4.1.2018, skilles det ikke mellom alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer.  
 
Tilstrekkelig informasjon anses som mottatt, og de 2 søknadene fra Meny vil bli framlagt for politisk behandling i Hovedutvalg for helse og sosisal når vi har mottatt uttalelse fra politi og skattemyndigheter.  
 
 
 
Utklippet under er fra Meny.no (forside – Varer – Drikke), nedlastet 4.1.2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopi: helse - og sosialsjef

Med hilsen

Jan Einbu
Konsulent, politisk sekretariat
Service - og kommunikasjonsavdelingen
Telefon: 64 96 20 07

Ås Kommune
Skoleveien 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00
post@as.kommune.no
www.as.kommune.no

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Knut Nyløkken [mailto:Knut.Nylokken@meny.no]  

Sendt: 4. januar 2018 16:26 

Til: Jan Einbu 
Kopi: Anne Kobbe 

Emne: VS: Foreløpig svar på salgsbevillingssøknad via internett av 19.12.2017-Meny Drøbak. Etterspørsel etter opplysninger. 

 
Hei Jan  
Når det gjelder alkoholprosent jobber vi med å få dette inn pr vare og det er en enkel sak å løse.  
 
Vår netthandel er personalisert. Det betyr det  du som kunde kjøper oftest av innen alle varegrupper vil alltid komme øverst i listen av alle varer .   
Går du inn på varegruppe Drikke  

 
Vil du komme på varegruppen drikke og de varene som du kjøper oftest vil komme frem ,(se eks fra min side) og som du ser så drikker jeg ikke så mye ØL.  
 

mailto:Knut.Nylokken@meny.no


 
 
Men så kan jeg gå inn på undergruppe ØL . 



 
 
Og da kommer det opp den type øl jeg drikker først. Hadde Jeg kjøpt mest av enten Alkoholfritt øl eller lett øl hadde dette kommet opp .  
 
Som du også ser er alkoholfritt øl, ingefærøl og lettøl presentert i varegrupper. .  
 
Håper dette var svar på spørsmålene dine  
 
 
Knut Nyløkken  
 
Driftsjef  
Meny Netthandel  
 
Mobil: +47 98234800 
Besøksadresse: Karenslyst Alle 12-14, 0309 Oslo 
Postadresse: Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo 
Fakturadresse: MENY AS - GLN 7080000129720, Postboks 4782 Vika, 8608 Mo i Rana 

Knut.nylokken@meny.no 
www.meny.no 
 
 

Fra: Berit Lie Helseth  
Sendt: torsdag 4. januar 2018 15:20 
Til: Anne Bache Dahl <Anne.Bache.Dahl@Norgesgruppen.no>; Knut Nyløkken <Knut.Nylokken@meny.no> 
Emne: VS: Foreløpig svar på salgsbevillingssøknad via internett av 19.12.2017-Meny Drøbak. Etterspørsel etter opplysninger. 

mailto:Knut.nylokken@meny.no
http://www.meny.no/
mailto:Anne.Bache.Dahl@Norgesgruppen.no
mailto:Knut.Nylokken@meny.no


Hei dere,

Kan dere se på mail og gi en tilbakemelding til Ås kommune?

Berit

Sendt ved hjelp av OWA for iPhone

Fra: Jan Einbu < Jan.Einbu@as.kommune.no >
Sendt: 4. januar 2018 14:39:24
Til: Berit Lie Hel seth
Kopi: Marit Roxrud Leinhardt
Emne: Foreløpig svar på salgsbevillingssøknad via internett av 19.12.2017 - Meny Drøbak. Etterspørsel etter opplysninger.

Det vises til salgsbevillingssøknad for netthandel av alkohol fra Meny Drøbak mottatt 19.12.2017 av Ås kommune.

Ved politiske behandlinger av nettsøknader for alkohol i Ås kommune for inneværende periode (2016 - 2020), er det vektlagt at
alkoholholdige varer på nettsiden ikke blandes med alkoholfrie drikkevarer, jf. alkoholforskriften § 3 - 3:

«Ved kommu nal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.»

Alkoholholdige varer må altså skilles tydelig ut fra andre drikkevarer og merkes med alkoholprosent.
Dette gjøres ikke på nettsiden meny.no. Vennligst oppgi om annen nettsideadresse benyttes.

Det bes om tilbakemelding på hvordan nettsalget av alkohol tenkes presentert på nettsiden deres.
Saken vil derette r bli lagt fram for politisk behandling.

Ta kontakt med undertegnede ved spørsmål.

Kopi: Helse - og sosialsjef

Med hilsen

Jan Einbu
Konsulent, politisk sekretariat
Service - og kommunikasjonsavdelingen
Telefon: 64 96 20 07

Ås Kommune
Skoleveie n 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00
post@as.kommune.no
www.as.kommune.no

This e - mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the i ntended recipient, please delete the message and any attachments and notify the sender by return e - mail. You should not
retain, distribute, disclose, or use any of the information in this message.
This e - mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please delete the message and any attachments and notify the sender by re turn e - mail. You should not
retain, distribute, disclose, or use any of the information in this message.

mailto:Jan.Einbu@as.kommune.no
mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/

