Innsendt: 22.02.202 1 10 :16
Ref.nr : YNIUMD

Modum kommune
Postboks 38
337 1 Vikersund
Telefon: 32 78 93 00
Telefaks : 32 78 94 11
E-post: post@modum.kommune.no
Hj emmeside: http://www.m odum.kommune.no

Skjenkebevilling - søknad
Bevillingstype
Type bevilling

5] AIm
i nnel ig bevilling

Bevilling for lukke t selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)
A lkoholholdig drikk

IEIAlkoholhold ig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4, 7 vol.prosent)
IEIAlkoholhold ig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
Alkoholhold ig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)
Er virksomheten overdratt?

Ja
] Nei

Informasjon til søker
Definisj on av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en j uridisk person som
f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser
knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i
forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skj enkestedet.
Alkoholloven $ 1-7b
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen
med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linj e samt søsken,
3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.
Alkoh olloven

S 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker
Bevillingssøker er registrert i Enhetsregisteret

] Ja
Nei
Org.nr.

926433466

Navn på virksomhet

I Utsikten Spiseri As

Adresse

Postnr.

Vikersundgata 8
Telefon

98428925

I 3370

Poststed

I Vikersund

E-postadresse

I famkalrud@gmail.com

Skattekommune

Modum
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Skjenkebevilling - s knad
Innsender av søknaden (mottaker av svar)
Bevill ingss ker - Fora vn

Bevillin gssoker - Ettern avn

R oy

I

IBevillingss

ker - Fd selsnr.

K alru d

Bevilling ss ker - e-postadresse

Bevillingssøker - telefonnr.

famk alrud@gm ail .com

I

9 842 8 92 5

Er innsender og daglig leder samme pers on?

[] Ja
Nei
Har søker andre bevillinger?

Ja
5] Nei

Eier (1)
Eier er

] org anis asjo n reg istre rt i Enhet sr e g isteret
privat pe rso n e ller e nke ltpe rso nforetak/fore ning ute n o rga nisasj o nsnum me r
Org.nr.

Navn på virksomhet

I Ut sik ten Spi ser i A s

926433466
Adresse

Post nr.

V ik ersundgata 8

3 370

Telefonnr.

Poststed

I V ik er sun d

E-postadresse

I fam k al rud@ gm ail .com

9 842 892 5
Skattekommune

Eierandel i %

M od um

10 0

Eierne av virksomheten
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

R oy

Fødselsnr.

K alrud

Fornavn og ev. mellomnav n

Etternavn

K atarzy na I zab ela

Fd selsnr.

G alu szka

Er det flere eiere av skj enkevirkso mheten?

Ja
5] Nei

Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

8 Ja
Ne i
Oen andre er

organisasj o n re g istre rt i En hetsreg iste ret
[

privatpers on eller e nkeltpe rsonf oretak/f o reni ng uten o rg an isa sj ons num mer

Fornavn og ev. mellomnavn

I

IA

Telefon nr.

4 771 0577

St efferud

rs

Adresse

Øv re Rosnesv ei

IFødselsnr.

Etternav n

k nut

Poststed

I V i k er su nd

E-postadresse

I

k nutsteff@ hotm ail .co m

Skattekommune

M odum
Ev . navn pa en keltpersonforetak/foreni ng
Slekts-/familietilknytning

ingen

Informasj on - Styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkj ennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være
ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
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Skjenkebevilling - søknad
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.
Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og må dokumentere

a ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder
Styrer (må være en fysisk person)
Fornavn og ev. mellomnavn

IFødselsnr.

Etternavn

Roy

Kalrud

Adresse

Postnr.

Kastanj eveien 18A

3022

Telefonnr.

Poststed

I

Drammen

E-postadresse

98428925

I

famkalrud@gmail.com

Skattekommune

Drammen
Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)
Fornavn og ev. mellomnavn

stefferud

Adresse

Postnr.

Øvre Rosnesvei IA
Telefonnr.

477 10577

IFødselsnr.

Etternavn

knut Myrhaug

3370
Skattekommune

Poststed

I

Vikersund

I modum

V irksomheten
Navn

Utsikten spiseri A/S
Stedsadresse

Postnr.

I 3370

Vikersundgata 8
E-postadressen til skjenkestedet

Poststed

Vikersund
Nettadresse

mix.utsikten@mix.no
Telefon

98428925

IGnr.

95 1Bnr.

264

Forventet omsetning
Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:

AIk
oh olgruppe 1
] AIk
oh olgruppe 2
Alkoholgruppe 3
5]

Forventet omsetning - alkoholgruppe 1

300 000
Forventet omsetning - alkoholgruppe 2

120 000

Virksomhets type og driftskonsept
Virksomhetstype

] Kafe
[] Spiserestaurant
6 Pub
Servering i danseresta urant
Se rvering i overnattingssted
Annet
Beskrivelse av konseptet

Spisested med servering inne og ute
Må gjestene betale inngangspenger?"
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Skjenkebevilling - soknad
D Ja , alltid
D Ja , noe n gange r
[ Nei, aldri
Utfyllende opplysninger om driftkonseptet sendes

D per post
[] elektron isk med denne sokn aden
Last opp fil

Skjenkestedets areal
Skj enkestedets areal innendørs.

200
Antall gj esteplasser innendørs

35
Skal det skjen kes utenders?

Nei

J

a

Skj enkestedets areal utend ørs .

70
Antall gj esteplasser utendørs

40
Area l totalt (m2)

270
Antall gjesteplasser totalt

75
Skjenkeareal innendørs
Beskriv skjenkeareal innendørs

Barløsning, med servering bak bardisk, samt servering ved bord for spisegjester

Skjenkeareal utendørs
Beskriv skjenkeareal uten ders

Avgrenset område med rekkverk

Åpningstid og skjenketid

ISkjenkestedets åpningstid:

I

Mandag - tors dag , f ra kl.

10:00
Madag - tors dag, til kl.

22:00
Fredag - lerdag , fra kl.

10:00
Fredag - lerdag , til kl.

23:00
So ndag/helligdag, fra kl.

10:00
Son dag/helligdag, til kl.

22:00

ISkjenketider:

I

Skjenket id for gruppe 1 (øl)

D Inne
D Ute
[d Jns ker skjenket i d innenf or kommunens maksimaltid
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Skjenk
eb evilling - soknad
Skj enketid for gruppe 2 (øl og v in)

Inne
Ute
181Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Eier av eiendommen
Eieren er

organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Org.nr.

Nav n på virksomhet

I V IKERSUNDGA TA 8 V IKER SUND A S

923259430
Adresse

Postnr.

Øvre Rosnesv ei I A

Poststed

I 3370

Telefonnr.

I V IKERSUND

E-po stadresse

477 10577

I k nutsteff@hotmail.com

Skattekommune

M OD UM

Sentrale pers oners tilknytning til annen virksomhet
Fd selsnr.

Fornavn

16 10682730

Etternavn

Roy

K alrud

Posisjon

Org.nr.

D aglig leder

924042257

Foretakets navn

PROFM A NN GA L U SZK A

7
F d selsnr.

Fornavn

Etternavn

480283 1086

K atarzyna

5

Izabela

Galuszka

Posisjon

Eier

Org.nr.

924042257

Foretakets navn

PROFM A NN GA L U SZK A

Vedleggsovers ikt
Vedlegg som skal f elge soknaden

Dokumentasjon
Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

Beskri v

Last opp vedlegg

Ettersendes

per post
per post

Bekreftelse
Bekreftels e

181Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir
overholdt. Jeg forplikter meg til a orient ere kommunen om eventuelle endringer i driften av
skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg
forplikter meg til asende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde
alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av
bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt , forventet omsetning
og faktisk omsetning.
Kunnskapsproven

[] Styrer har avlagt Kun nskapspro ven
181Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven
Navn på kommunen der styrer avla Kunnskapsprøven

M odum
Navn på kommunen de r stedfortreder avla Kunnskapsprøven

M odum
Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden
Last opp fil

Etablererprøv en.j pg
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Skj enkebevilling - søknad
Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden
Vedlegg

Etablererpro ven_2.jpg
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