
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Referansenummer: BAUQJ6

Registrert dato: 01.04.2014 17:42:11

[ Vedlegg ettersendes via post

Innledning

Henvendelsen 'elder

0 Søknad om ny bevilling
Bevillingssøker/-haver er

e Foretak/lag/forening
Bevillingstype

[] Serveringsbevilling [] Skjenkebevilling

Bevillingssøker/-haver

0 I snin er om foretak/la /forenin
Organisasjonsnummer

911936518
Foretak/lag/forening

Follo Caterin AS
Adresse

Moerveien 1
Postnummer

1430
Poststed

AS
Telefon

Telefaks

0 I snin er om kontakt erson
Fornavn

Ole Vidar
Etternavn

N  aard
Adresse

Kvestadveien 7
Postnummer

1430
Telefon

Poststed

AS

E-post

olenbrum@gmail.com
Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

@ Nei

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske beliggenhet, ikke
postadresse.
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O I snin er om serverin s-/sk enkested
Organisasjonsnummer

911936518
Skjenkestedt-lokale

AsKulturhus
Gate-/vei-/stedsadresse

Skoleveien 1
Postnummer

1430
Telefon

93061161
Telefaks

Poststed

AS

•,_ ···········'···

Virksomhet

Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

[] Hoyst 60 % alkoholinnhold

Driftskonse t
Type virksomhet

[] Selskapslokale [] Annet
Beskriv med egne ord

Kulturhuset er organisert med selskapslokaler i 2.etg. med Store sal, lille sal med salong og store salong samt stor
hall med garderobe. Hallen oppe brukes til mottagelser slik at en ønsker og servere fordrinker osv. der ute.
Kinovestibylen benyttes i dag til konserter og forskjellige kultur aktiviteter og enkel bespisning.

Servering/skjenking skal foregå

[] innendars [] Utendors
Antall sitteplasserinnendørs

60-200
Antall sitteplasser utendørs

100
Periode for uteservering
Fra

01.01
Til

31.12
Ved uteserverin må det foreligge tillatelse fra Mattils net, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.
Bruk av arealet

Selskapslokalene i 2.etg. blir brukt til jubileer, familiehøytider, firmasammenkomster som julebord ol.Lokalene
reserveres hos Kulturhuset. Mat, drikke, servering og gjennomføring av selskaplighetene bestilles av Follo Catering
AS
Aktiviteter i kinovestibylen arrangeres av kulturhuset og Follo Catering AS står for salg av mat og drikke
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Mer om sk enkestedet
Aldersgrense

18- 20 Ar
Skjenkeareal innendørs

150-250
Skjenkeareal utendørs

60

[kvm]

[kvm]
Rutiner ved skjenkestedet

Skjenkearealet utendørs planlegges på 60 kvm. foran vinduene ut mot borggården.
Arealene innendørs kommer frem av kommunens tegninger, kommunen er eier av lokalene.

Åpningstider

Manda Fra kl.

11.00
Tirsda

11.00
Onsda

11.00
Torsda

11.00
Freda

11.00
Lørda

11.00
Sønda

11.00

Andre søknader

Andre søknader
Til Mattilsynet

0 Søknad innvilget
Dato for godkjenning

15.04.2013
Til bygningsmyndighetene

0 Søknad innvilget
Dato for godkjenning

15.04.2013

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk
Med hoyst 4,7  %  alkohol

500
Med alkohol-innhold mellom 4,7  %  og 22  %

300
Med alkohol-innhold mellom 22 % og 60 %

30

tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm

Til kl. tt.mm

00.30
tt.mm

00.30
tt.mm

00.30
tt.mm

00.30
tt.mm

02.00
tt.mm

02.00
tt.mm

00.30

[dd.mm.åååå]

[dd.mm.åååå]

[liter per år]

Innendors
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Utend ors

Ønsket skjenketid
Fra klokken

11.00
Til klokken

02.00
Fra klokken

11.00
Til klokken

24.00

Daglig leder for serveringsbevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

150957
Fornavn

Ole Vidar
Etternavn

N aard
Adresse

Kvestadveien 7
Postnummer

1430
Skattekommune

As
Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen
@ Ja

Etablere røve
Har styrer avlagt etablererprøve

Ja
Hvilket år ble etablererprøven avlagt

2000
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Fro n
Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen
@ Ja

Stedfortreder
Fødselsnummer

27077
[11 siffer]
Fornavn

Tan a Garen
Etternavn

Pedersen
Adresse

Von Øtkens vei 4c
Postnummer

1430
Poststed

As
Skattekommune

As

[11 siffer]

Poststed

AS

[a2a%]

Styrer skjenkebevillingen
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0 I snin er om s rer
Fødselsnummer

150957
Fornavn

Ole Vidar
Etternavn

N aard
Adresse

Kvestadveien 7
Postnummer

1430
Poststed

ÅS
Skattekommune

As
Kunnska s røve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

@ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2000
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Frogn

Stedfortreder for skjenkebevillingen

0 I snin er om stedfortreder
Fødselsnummer

270776
Fornavn

Tan a Garen
Etternavn

Pedersen
Adresse

Von Øtkensvei 4c
Postnummer

1430
Poststed

ÅS
Skattekommune

As
Kunnska s røve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2013
I hvilken kommune ble prøven avlagt

As

[11 siffer]

[aa3]

[11-siffer]

[aa2]

Eiersammensetning

Bevillingssokers/-havers organisasjonsform

@ Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

[] Privatperson(er)
Oppi snin om privat erson(er)

Fødselsdato[dd.mm.ååå Navn
å

Adresse Skattekommune Eierandel i prosent

15.09.1957 Ole Vidar N aard Kvestadveien 7 As 100
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Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
@ Nei
Er del andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
@ Nei

Sted og dato Underskrift
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Forklaring til feltene

Bevillingssøker/-haver er
Bevillingssøker er den som driver og får eventuelle inntekter fra virksomheten.

Bevillingstype
Skjemaet kan brukes Iii å søke/endre serverings- og skjenkebevilling, sammen eller hver for seg. Hvis søknad om skjenkebevilling sendes alene,må søkeren allerede ha en serveringsbevilling.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis  du  ønsker å få kvittering med referansenummer pa e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.
Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
Andre bevillinger kan være for salg, servering, skjenking eller tilvirking av alkohol.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Periode for uteservering
Angi så presist som mulig (mellom hvilke datoer eller måneder) utendørs servering/skjenking skal foregå i søknadsperioden.
Rutiner ved skjenkestedet
Beskriv hvordan vaktholdet skal organiseres og hvordan internkontrollen er tenkt.

Bruk av arealet
Beskriv hvor i lokaleUuteområdet serveringen/skjenkingen skal foregå og angi nødutganger, hvis det ikke kan tydeliggjøres på vedlagt planskisse.
Til Mattilsynet
Det må foreligge en godkjenning fra Mattilsynet før søknaden innvilges.

Til bygningsmyndighetene
Det ma foreligge en godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene før søknaden innvilges.
Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk
Omsatt mengde per år skal gi grunnlag for beregning  av  bevillingsgebyrer.

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til serverings-/skjenkestedets storrelse og karakter.
Eiersammensetning
Oppgi navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer det foretaket som søker bevilling. AIie med minst1/3 eierandel må oppgis.

Adresse
Hvis det finnes gateadresse eller nærmere stedsadresse, skal den oppgis.

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
Oppgi personer som har rett Iii virksomhetens avkastning, uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Det er ikke avgjørende omavkastningen er utdelt eller mottatt.
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