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Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, Piece of cake Ås 
(Nordstrand conditori) 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 18/01073-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Skjenkebevilling gis i samsvar med søknad, og med vilkår som følger av  
alkohollovgivningen og Ås kommunes alkoholpolitikk slik: 
 
Piece of cake Ås (Nordstrand conditori), org.nr. 987 404 361, v/bevillingshaver Nina 
Triber Munthe f.06.03.1963 gis skjenkebevilling for innendørs og utendørs lokaler i 
Rådhusplassen 29-33 i medhold av alkoholloven § 1-7. Skjenkebevillingen gjelder for 
godkjente serveringsarealer jf. del-vedtak av helse- og sosialsjef av 25.09.2018. 
Skjenkebevillingen gjelder til og med 30.09.2020.  
 
Skjenkebevillingen gis med følgende presiseringer og vilkår jf. punktene 1-14: 
 
1. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som 

inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 
 

2. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som 
inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. 

 
3. Alminnelig skjenkebevilling gis for alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som 

inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 

 
4. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 1, 2: 

Mandag-torsdag: 10.00-24.00, fredag: 10.00-24.00, lørdag: 09.00-24.00, 
Søndag: 10.00-24.00. 

 
5. Godkjente skjenketider innendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-søndag: kl.13.00-24.00 
 
6. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 1 og 2: 

Mandag-fredag: 10.00-23.00, fredag-lørdag: 10.00-24.00, Søndag: 12.00-23.00. 
 
7. Godkjente skjenketider utendørs for alkohol, gruppe 3: 

Mandag-torsdag: kl.13.00-23.00, fredag-lørdag: kl.13.00-24.00,  
søndag: kl.13.00-23.00. 
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8. Godkjent styrer for skjenkebevillingen: Nina Triber Munthe, f.06.03.1963 
Godkjent stedfortreder for skjenkebevillingen: Mina Larouch, f.20.08.1986. 

 
9. a) Skjenkebevilling for sluttede selskap godkjennes innendørs for gruppe 1-3, 

innenfor rammene av Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås 
kommune, Akershus (FOR 2009-03-04 nr.285). 
b) Skjenketider for sluttede selskap gruppe 1-2: 

Søndag til torsdag kl.06.00-kl.01.30 (påfølgende døgn) 
  Fredag-lørdag kl.06.00-kl.02.00 (påfølgende døgn) 
 

   Skjenketider for sluttede selskap gruppe 3: 
 Søndag til torsdag kl.13.00 til kl.01.30 (påfølgende døgn) 

Fredag-lørdag kl.13.00 til kl.02.00 (påfølgende døgn) 
 

10. Det presiseres at bevillingshaver er forpliktet til å fremsette for salg et rikholdig 
utvalg av alkoholfrie drikkevarer.  

 
11. Skjenkebevillingen skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak. 
 

12. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte 
omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen skal sendes til kommunen 
uoppfordret innen 31.mars hvert år. 

 
13. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften kap.8. 

 
14. Eventuelle endringer av virksomheten og det som fremgår av bevillings-

dokumentet, må godkjennes av Ås kommune etter søknad. 
 
 
Ås, 16.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt  
Fungerende rådmann / helse- og sosialsjef  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg: 
1. Skjenkebevillingssøknad, Piece of cake, offentlig versjon 
2. Melding om delegert vedtak av helse og sosialsjef - Serveringsbevilling for Piece 
of cake Ås 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Skatt Øst 
Politidistrikt Øst 
Securitas bevillingskontroll 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at skjenkebevilling gis som i innstilling. 
 
Fakta i saken: 
Piece of cake Ås, org. 987 404 361 søker om alminnelig skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 for innendørs og utendørs serveringsareal med lokaler i 
Rådhusplassen 29-33 i Ås sentrum.  
Det søkes i samme søknad om noe lengre åpningstider enn de har pr. d.d. 
Bevillingshaver har redegjort for saksbehandler at skjenketider ønskes fra mandag-
fredag og søndag fra kl.10-24, og lørdag kl.9-24, da dette ikke framgår av søknaden. 
Bevillingshaver oppgir samtidig at stedet primært vil ha åpent fra kl.10.00-18.00, men 
ønsker å ha mulighet til lengre åpningstider avhengig av sesong og marked. Stedet 
har pr. d.d. serveringsbevilling innendørs/utendørs av 25.09.2018. 
 
Vurderinger: 

Vurdering av styrer og stedfortreder: Styrer og stedfortreder kan godkjennes da det 
ikke foreligger merknader fra politiet, jf. alkoholloven § 1-7b. Både styrer og 
stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for skjenking av alkohol. Styrer har i tillegg 
etablererprøve 
 
Vurdering av skjenkelokalet og utendørs skjenkeareal: 
Ved tildeling av skjenkebevilling skal følgende vurderes i henhold til Ås kommunes 
alkoholpolitiske retningslinjer (2016-2020):  
B 2. Ved tildeling av bevilling skal følgende vurderes  

- skjenkelokalets beliggenhet  
- størrelse og beskaffenhet, samt målgruppen tillegges vekt.  
- Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, 
trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal 
kunne tillegges vekt. 

I perioden stedet har hatt serveringsbevilling, er det ingen negative erfaringer med 
virksomheten. Utendørs- og innendørs serveringslokaler vurderes av helse- og 
sosialsjef som egnet for at skjenkebevilling kan gis. 
 
Vurdering av skjenking for gruppe 1-3, skjenketider m.m.: 

Det er tidligere gitt skjenkebevilling for gruppe 1 -3 for tidligere virksomhet i 
samme lokaler uten at kommunen har hatt negative erfaringer med dette. Da har 
skjenkebevilling i gruppe 3 kun vært gitt for sluttede selskap.  

Serveringskonseptet det her søkes skjenkebevilling for har kjøkken som 
tilbereder varmmat og vurderes å ha et visst restaurantpreg. Spisestedet er skjermet 
mot de nærmeste butikkene og har egen inngang. Det vurderes at spisestedet er 
innenfor rammene av Ås kommunes alkoholpolitisk handlingsplan for at 
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skjenkebevilling i gruppe 1-3 kan gis. Det er da også vurdert i forhold til praksis i 
bevillingssakene i inneværende bevillingsperiode (2016-2020). 
 
Skjenketider innendørs og utendørs for gruppe 1-3 tilrådes innvilget i henhold til 
søknad og innenfor vedtatt alkohollovgivning. Serveringsbevillingen m/serveringstider 
vil eventuelt bli endret i henhold til vedtak i denne sak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Skjenkebevilling gis i samsvar med søknad, og med vilkår som følger av 
alkohollovgivningen og Ås kommunes alkoholpolitikk.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholloven § 1-16. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


