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Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Referansenummer: M5IP5T

Registrert dato: 08.08.2014 12:34:43

Innledning
Bevillingssøker er
¡ Privatperson ¤ Foretak/lag/forening
   
  Arrangementstype
¤ Åpent arrangement (Enkeltanledning) ¡ Lukket selskap (Ambulerende)

Bevillingssøker

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

955222261
Foretak/lag/forening

Studentsamskipnaden i Ås
Adresse

Frederik A. Dahls vei 3
Postnummer

1432
Poststed

ÅS
Telefon

90512047
Telefaks

Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person
¡ Ja ¤ Nei
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Einride
Etternavn

Berg
Adresse

Brattbakken 1
Postnummer

1430
Poststed

ÅS
Telefon

90512047
E-post

einride.berg@sias.no

Skjenkestyrer
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Opplysninger om skjenkestyrer
Fødselsdato

13.03.1959
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Lars Kristian
Etternavn

Rustad
Telefon

90069024
E-post

lkr@sias.no
Har skjenkestyrer en stedfortreder
¡ Ja ¤ Nei
Opplysninger om stedfortreder

Skjenkested
Skjenkested/-lokale

Studentsamfunnet/Aud.Max
Adresse

Drøbakveien
Postnummer

1432
Poststed

ÅS
Telefon

64966322
 

Arrangementet
Arrangementsdag(er) og/eller periode(r)
Tidspunkt for arrangementet/arrangementene
£ På bestemt(e) dag(er) T Over en eller flere perioder
                                                            

Dato fra Dato til Ca. antalldeltakere Type arrangement

02.10.2014 25.10.2014 1500 UKA I ÅS 
   
Skjenking av
¡ Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 % ¡ Alkoholholdig drikk under 22 %
¤ All alkoholholdig drikk
 
                                                            

Skjenketid Fra klokken Til klokken

 18:00 03:00 
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Organisering, sikkerhet og internkontroll

Det søkes om:

02.10.2014 - Premiere - lukket arr/inviterte gjester ca 700 - Søker om skjenking til kl 03.00
03.10.2014 - Urpremiere - lukket arr/inviterte gjester ca 700 - Søker om skjenking til kl 03.00
04.10.2014 - Konserter i hele huset/åpningshelg - inntil 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl 03.00
08.10.2014 - Konserter hele huset - 1000 besøkende - Søker om skjenking til kl 02.00
10.10.2014 - Konserter hele huset/Kor-helg - 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl 03.00
11.10.2014 - Konserter hele huset/Kor-helg - 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl. 03.00
15.10.2014 - Konserter hele huset - 1000 besøkende - Søker om skjenking til kl 02.00
17.10.2014 - Konsert hele huset/G-helg (dvs. tidligere studenter) - inntil 1500 besøkende - Søker om skjenking til
kl. 03.00
18.10.2014 - Konsert hele huset/G-helg (tidl. stud.) - inntil 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl. 03.00
22.10.2014 - Konsert hele huset - 1000 besøkende - Søker om skjenking til kl. 02.00
24.10.2014 - Konsert hele huset/NMBU fellesfest/VIP-helg (dette er bare inviterte gjester, m.a.o. et lukket
arrangement) - 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl. 03.00
25.10.2014 - Konsert hele huset/VIP-helg - 1500 besøkende - Søker om skjenking til kl. 03.00

NB! 08., 15. og 22.10.2014 er studentarrangement på onsdager med rimelig billettpris. Begrunnelsen for søknad
om skjenking til kl 02.00 ligger i ønsket om å tilrettelegge en kveld hvor studentene kan delta på flere
arrangementer etter hverandre.

UKA I ÅS har en velfungerende organisasjon som har lang erfaring i å gjennomføre store arrangementer med
revyer og konserter. Det er kontroll ved inngangsdøren, det er vertskap og ordensvern som gjennomfører kontroller
med at skjenkebestemmelsene overholdes. På festkvelder vil det være utdannede vektere i tillegg til eget vertskap
som i forkant av UKA vil få kurs i sikkerhet og sanitet.

UKA I ÅS har et tett og nært samarbeid med politiet om gjennomføring av arrangementene.

Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet?
¡ Ja ¤ Nei
Ved søknad om utvidelse: legg ved tegning / skisse over utvidelsen.

Fakturaopplysninger
Er fakturaadresse lik bevillingssøkers adresse
¤ Ja ¡ Nei
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Forklaring til feltene
 

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

  Arrangementstype
Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskaper eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for
drikke). Les mer om når det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten
vederlag. Med "sluttet selskap" menes at det er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt
lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme
inn uten av visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter.

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

Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person
Bevillingshaver og skjenkestyrer er ansvarlig for at skjenking foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser med hjemmel i
denne. Det gjelder ulike aldersgrenser for skjenkestyrer avhengig av alkoholprosent.

Fødselsdato
Hvis kontaktperson og skjenkestyrer er samme person, må kontaktpersons fødselsdato oppgis her.

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 på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

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 på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Har skjenkestyrer en stedfortreder
Det skal oppnevnes en stedfortreder. Det kan gjøres unntak når kravet vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.

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

Skjenkested/-lokale
Oppgi navn på forsamlingslokale, eller angi stedet hvor skjenkingen skal foregå.

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

Type arrangement
Oppgi type arrangement  for hver dato f.eks festival, jubileumsfest eller studentrevy.

Type arrangement
Oppgi type arrangement for hver periode f.eks festival, jubileumsfest eller studentrevy.

Organisering, sikkerhet og internkontroll
Beskriv hvordan vaktholdet skal organiseres, hvor i lokalet / på området skjenkingen skal foregå, hvilken aldersgrense arrangementet skal ha og
hvordan internkontrollen er tenkt.Det kan gjøres unntak når kravet vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.

Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet?
I hht. Alkohollovens § 4-2, 4.ledd

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


