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Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Øyvind Ranger 
Nielsen AS), Rådhusplassen 35 

 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 18/00509-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Øyvind Ranger Nielsen AS (REMA 1000) org.nr 992 820 292, gis salgsbevilling 

for alkoholholdig drikk gruppe 1 for lokaler i Rådhusplassen 35, 1430 ÅS i 
medhold av alkoholloven § 1-7. 
Salgsbevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med 30.09.2020. 
  

2. Salgsbevillingen gjelder for REMA 1000s butikklokale i Rådhusplassen 35, jf. 
plantegning i vedlegg til søknad.  
 

3. Salgstider for alkohol i gruppe 1 (2,5 %-4,7 %) innvilges som følger: 
mandag-fredag: kl.08.00-20.00  
lørdag: kl.08.00-18.00  

Unntak følger av alkoholloven/alkoholforskriften og Ås kommunes lokale forskrift 
om salgs- og skjenketider for alkohol. 
 

4. Som styrer for bevillingen godkjennes Øyvind Ranger Nielsen, f.13.12.1982. 
 

5. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Granerud, f.19.03.1991. 
 
6. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 

omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret 
innen 31.mars hvert år. 

 
7. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet jf. alkoholforskriften kap.8. 
 
8. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter 

søknad. 
 
9. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 
 
 
Ås, 19.03.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
rådmann helse- og sosialsjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
Salgsbevillingssøknad, Øyvind Ranger Nielsen AS  (REMA 1000), offentlig versjon 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle vedlegg til salgsbevillingssøknaden. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
1. Søker  
2. Securitas AS 
3. Skatteetaten 
4. Øst politidistrikt 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag/fakta: 
 
Øyvind Ranger Nielsen AS søker om salgsbevilling for alkohol for butikklokaler i 
Rådhusplassen 35. Det søkes om salgstider innenfor maksimumstidene av alkohol-
lovgivningen.  
 
Søker har inngått franchisekontrakt med REMA 1000 Norge AS om drift av butikken 
fra 22.01.2018. Han har drevet alkoholsalg på forrige eiers bevilling fra denne dato i 
tråd med alkoholloven § 1-10 først ledd. Franchisekontrakt følger med søknad.  

 
Vurdering: 
Vurdering av firma, styrer og stedfortreder:  
Det er innhentet uttalelse fra politiet uten merknader på firmaet Øyvind Ranger 
Nielsen AS. Skatteattest på firmaet av 03.01.2018 er vedlagt fra søker uten 
merknader.  
Styrer og stedfortreder kan godkjennes da det ikke foreligger merknader fra politi 
eller skatteetaten jf. alkoholloven § 1-7b. Både styrer og stedfortreder har bestått 
kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.  
Vurdering av salgslokaler: 
Planskisse over salgslokalene med innredning følger som vedlegg til søknaden. Det 
er ikke vesentlige endringer i innredning fra forrige salgsbevilling som ble gitt i 2013 
for de samme lokalene. Rådmannen anser butikklokalene som egnet for alkoholsalg. 
 
Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at salgsbevillingssøknad for alkohol i gruppe 1 innvilges iht. 
innstillingen. Bevillingssøker tilfredsstiller kravene i alkohollovgivningen og vurderes 
som egnet til å ivareta en bevilling, jf. «kommunens retningslinjer for saksbehandling 
av søknader om salgs- og skjenkebevillinger» pkt.C.  
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Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages jf. alkoholloven § 1-16. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 


