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Melding om delegert vedtak av helse og sosialsjef Serveringsbevilling for Piece of cake Ås
Ås kommune har mottatt søknad om serveringsbevilling med nødvendige vedlegg
03.08.2017 fra Piece of cake v/styrer Nina Triber Munthe, org.nr. 987 404 361. Det
søkes om serveringsbevilling innen- og utendørs i Rådhusplassen 29-33 i Ås
sentrum. Konseptet beskrives som en kafé. Serveringsareal innen- og utendørs
opprettholdes som for tidligere driver. Virksomheten er overdratt fra tidligere eier fra
01.07.2017.
Nina Triber Munthe f. 13.11.1964 søkes som styrer for bevillingen og har bestått
etablererprøve jf. serveringsloven § 5, 26.04.2017.
Det søkes om følgende innendørs- og utendørs serveringstider, jf. eget vedlegg:
Mandag - onsdag: kl.10.00-18.00
Torsdag - søndag : kl.10.00-22.00
Politiet har ingen merknader til søknad, jf. svarbrev av 08.03.2016.
Vurderinger:
Helse- og sosialsjef vurder at serveringsbevilling kan gis da søker oppfyller vilkårene
i serveringsloven. Serveringstider innen- og utendørs kan innvilges innenfor
tidsrommene det søkes om da dette er innenfor Ås kommunes forskrift om
åpningstider for Ås kommune.
Vedtak:
Følgende tillatelser innvilges for serveringsstedet Piece of cake Ås:
1. Serveringsbevilling innvilges for Piece of cake, org.nr. 987 404 361 for lokaler i
Rådhusplassen 29-33, Ås sentrum.
2. Nina Triber Munthe, f.13.11.1964 godkjennes som styrer.
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien1
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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3. Serveringsbevillingen gis for innendørs arealer på 160m². jf. søknad.
4. Serveringsbevilling utendørs gis for utendørs areal på maksimum
86 m².
5. Serveringstider innendørs og utendørs gjelder som følger:
Mandag - onsdag: kl.10.00-18.00
Torsdag - søndag : kl.10.00-22.00
6. Adkomst og rømningsvei skal til enhver tid holdes fri. Det skal også gjøres plass
for kjørestoler og barnevogner uten at de sperrer rømningsveien.
7. Innvilget serveringsbevilling fritar ikke for andre private eller offentlige tillatelser
som måtte være nødvendig fra eier av lokaler, bygningsmyndigheter, branntilsyn
etc. Det forutsettes at bestemmelsene i tobakkskadeloven overholdes.
8. Bevillingshaveren plikter å sende melding til kommunen ved: Skifte av daglig
leder, innstilt drift av serveringsstedet og om endringer i forhold som er nevnt i
serveringsloven § 6.
--------Vedtaket kan påklages til fylkesmannen jf. serveringsloven § 27. Klagefrist er 3 uker
og settes til 16.10.2017. Eventuell klage sendes Ås kommune på epost
(post@as.kommune.no) eller pr.post, adr: pb.195, 1431 Ås.

Ås, 22.09.2017
Marit Roxrud Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Jan Einbu
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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