Gjøvik kommune

Søknad om skjenkebevilling
Søknaden gjelder (sett kryss) – MÅ FYLLES UT

Ny bevilling
Endring eksisterende bev.
Navn på skjenkested:

Fornying av bevilling

Hvor ligger serveringsarealet:
Kjeller

Adresse
Postnr.

Eierskifte

Dato for
eierskifte

Gateplan

Gnr.

Bnr.

Poststed

2. etg.

Annet

Telefon
Telefaks

Bevillingssøker (fylles bare ut dersom søker er en fysisk person)
Navn:

Fødselnummer (11 siffer):

Adresse:

Poststed:

Telefon:

Postnummer:

Bevillingssøker er et firma(fylles ut når søker er et firma)
Daglig leder driftsselskap:
Adresse:

Fødselsnummer:

Styreleder driftsselskap:

Fødselsnummer:

Adresse:

Bevillingssøker/driftsselskap:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Hvis flere personer har eierinteresse oppgis:
Navn:
Adresse:

Fødselsnummer:

Styrer for skjenkebevilling:
Navn:

Postnummer: Fødselsnummer:

Adresse:

Bestått kunnskapsprøven:

Ja
Stedfortreder for skjenkebevilling:
Navn:
Bestått kunnskapsprøven
Søknaden gjelder:

Nei
Adresse:

Ja

Alkoholholdig drikk

Eierandel:

Postnummer: Fødselsnummer:

Nei

gruppe 1:

gruppe 2:

gruppe 3:

Serveringsstedets driftskonsept (kryss av)

Kafeteria

Spiserestaurant

Diskotek

Bar

Gatekjøkken

Annet

Beskriv driftskonseptet:

Aldersgrense:
Serverings areal inne:
Uteservering

Ja

Antall plasser inne:

Nei

Areal:

Antall plasser ute:

Åpningstid ute:

Åpningstid inne:

Er politiet kontaktet angående ordensvakter?

ja

nei

VEDLEGG:
Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften
Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søkes bevilling for både ute og inne
Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve
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/utearealene
(leiekontrakt, grunneiers tillatelse, skjøte)
Ved søknad om uteservering skal tillatelse fra grunneier vedlegges søknaden
Søknaden behandles først når alle vedlegg er mottatt.
Erklæring:
Jeg erklærer at jeg har lovlig adkomst til arealene det søkes bevilling for. Ved å undertegne denne søknaden
erklærer jeg også at alle opplysninger gitt i skjemaet er fullstendige og korrekte, og at jeg er klar over at å bevisst
gi uriktige opplysninger er straffbart.
Sted:
Dato:
Underskrift:

Søknad sendes Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

