SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Serveringssted: Må fylles ut.
Sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik (epost: postmottak@gjovik.kommune.no)
Navn på serveringssted:

Hvor ligger serveringsarealet:
Kjeller

Adresse

Gnr.

Postnr.

Gateplan

Bnr.

Annet

Telefon

Poststed

Serverings areal inne:

2. etg.

Telefaks
Antall plasser inne:

Uteservering

Ja

Nei Areal:

Antall plasser ute:

Åpningstid inne (hverdag og helg):

Åpningstid ute (hverdag og helg):

2. BEVILLINGSSØKER
Har bevillingssøker andre bevillinger med hjemmel i serveringsloven?

Ja

Nei

I tilfelle ja, hvilke?
Bevillingssøker er en person (fylles bare ut når søker er en person)
Navn:
Fødselsnr (11 siffer)

Org.nr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:

Poststed:

Skattekommune:

Telefaks

Bevillingssøker er et selskap (fylles bare ut når søker er et firma)
Bevillingssøker/driftsselskap:
Organisasjonsnummer:
Kontoradresse:
Postnr.:

Poststed:

Telefon:
Skattekommune:

Telefaks:

Styreleder driftsselskap:

Fødselsnummer (11 siff):

Adresse:

Telefon:

Postnr.:

Poststed:

Daglig leder:

Skattekommune:
Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:
Postnr:

Telefon:
Poststed:

Skattekommune:

Bestått etab.prøve:
Ja
Nei

Hvis flere personer har eierinteresse oppgis:
Navn:
Adresse:

Fødselsnummer:

Eierandel:

Serveringsvirksomheten er et SELSKAP
Opplys hvilke selskap som driver virksomheten og hvilke personer som eier driftsselskapet (gi om
nødvendig opplysninger på eget ark):

ERKLÆRING
Jeg forplikter meg til å orientere Gjøvik kommune om eventuelle endringer ved serveringsstedet.
Skifte av daglig leder plikter jeg å melde fra om straks.
Ved driftsendring forplikter jeg meg til å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting.

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften
Tegninger av serveringsarealet det søkes bevilling for både ute og inne
Dokumentasjon for bestått etablererprøve
Kjøpekontrakt når det er inngått avtale om overdragelse av virksomhet med skjenkebevilling
Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av
selskapets revisor
Adkomstdokumenter som viser at søkende virksomhet har adkomst til lokalene (leiekontrakt,
grunneiers tillatelse, skjøte)
Skatteattest for bevillingshaver
Ved søknad om uteservering skal tillatelse fra grunneier vedlegges søknaden

Sted:

Dato:

Underskrift:

Søker innestår for at alle de oppgitte opplysninger er korrekte.

Søknad sendes Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

