Ås kommune

Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - Meny Drøbak, NG
Meny Østlandet AS, org.nr. 977 571 340
Saksbehandler:
Jan Einbu
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for helse og sosial

Saksnr.: 17/03501-8
Møtedato

Rådmannens innstilling:
Søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol gruppe 1 avslås.
Avslaget begrunnes med at alkoholholdige drikkevarer presenteres sammen med
alkoholfrie drikkevarer på nettsiden til meny.no. slik at de kan forveksles. Dette anses
å være i strid med alkoholforskriften § 3-3.
Når nettsiden er endret, vil søknaden kunne behandles på nytt.
Ås, 10.03.2018
Trine Christensen
Rådmann

Marit Roxrud Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse og sosial
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Vedlegg:
1. Salgsbevillingssøknad Meny avd. Drøbak, sladdet versjon
2. Meny, skjermutklipp fra nettside 2018 04 10
3. Innspill fra bevillingssøker, arkivsaksnr.17/03501-6.
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Dokumenter som følger søknad, bl.a. uttalelse fra politiet.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Søker
Saksutredning:
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Ås kommune
Sammendrag:
Meny Drøbak/NG meny Østlandet AS org.nr. 977 571 340 v/Berit H. Lindberg søker
om salgsbevilling i via netthandel og hjemlevering til kunder i Ås kommune.
Rådmannen innstiller på at søknad om salgsbevilling for netthandel av alkohol
gruppe 1 avslås, da nettsiden ikke oppfyller kravene i alkoholforskriften § 3-3 som
gjelder sammenblanding av alkoholholdige- og alkoholfrie drikkevarer.
Fakta i saken:
Det er mottatt salgsbevillingssøknad for nettsalg av alkohol fra Meny Drøbak
19.12.2017.
Søker v/kontaktperson Berit H. Lindberg er orientert av Ås kommune om at nettsiden
meny.no ikke tilfredsstiller kravene i alkoholforskriften § 3-3. Det er mottatt innspill fra
søker på dette, og innspillene følger som vedlegg 3 til saken.
Politiet har ingen merknader til styrer eller stedfortreder i uttalelse av 16.02.2018.
Vurdering:
Ved politiske behandlinger av nettsøknader for alkohol i Ås kommune for
inneværende bevillingsperiode (2016-2020), er det vektlagt at alkoholholdige varer
på nettsiden ikke blandes med alkoholfrie drikkevarer, jf. alkoholforskriften § 3-3:
«Ved kommunal 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. Etter
rådmannens vurdering gjøres ikke dette på nettsiden meny.no, se vedlegg 2.
I 2016 stilte kommunen krav til at Marked Gruppen AS måtte endre nettsidene iht.
alkoholforskriften § 3-3, hvilket også ble gjort. Kolonial.no, den andre
nettsalgsaktøren av alkohol i Ås, unngår også blanding av alkoholholdige og
alkoholfrie varer på sin nettside.
Etter rådmannens vurdering, må det stilles samme krav til netthandel av alkohol som
det gjøres overfor butikker som selger alkohol. Det må dessuten stilles like krav
overfor alle aktører som driver med netthandel av alkohol. En endret praksis av
kommunen midt i bevillingsperioden (2016-2020) anses som uheldig av
konkurransemessige hensyn overfor aktørene i markedet.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Konklusjon med begrunnelse:
Søknad om netthandel avslås. Begrunnelse følger i rådmannens innstilling.
Kan vedtaket påklages?
Ja, jf. alkoholloven § 1-16.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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