Sunndal kommune
SØKNAD OM

SERVERINGS-/SKJENKEBEVILLING
1. SØKNADEN GJELDER (Sett kryss på alt som passer)
Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Ny bevilling (nyetablering)

Endring i eksisterende bevilling

Type bevilling

Alminnelig

		

Sluttet lag

Søknad om ny bevilling etter eierskifte
Dato for overdragelse

Ønskede alkoholtyper

For servering

Ute

Inne

Gruppe 1; drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Gruppe 2; drikk som inneholder over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol
Gruppe 3; drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol
2. SØKER (driftsselskap=bevillingshaver/firmaattest)
Navn (samme som i firmaattesten)			

Organisasjonsnummer

Postboks eller gateadresse

Skattekommune(r) siste 5 år

Telefon

Postnummer

Telefaks

Poststed

E-postadresse

Styreformann driftsselskap

Bostedskommune

Personnr (11 siffer)

Daglig leder/adm.dir.driftsselskap

Bostedskommune

Personnr (11 siffer)

Kontaktperson (den som har kontakt med bevillingsmyndigheten) Kontaktperson telefon E-post

3. SERVERINGS-/SKJENKESTED (De som søker om serveringsbevilling fyller kun inn navn på sted, adresse og telefon, samt telefaks)
Navn			

Telefon

Gateadresse			

Telefaks

Type virksomhet

Aldersgruppe skjenkestedet henvender seg til

Gatekjøkken

Restaurant

Selskapslokaler

Pub

Hotell

Annet, beskriv på eget ark

Ute

Totalt skjenkeareal

Antall sitteplasser
Inne

Inne

m2

Ute

m2

4. STYRER FOR SKJENKEBEVILLINGEN
Navn			

Personnr (11 siffer)

Adresse

Skattekommune siste 5 år

Telefon

Avlagt kunnskapsprøve

Ja

Nei

År

Kommune

Avlagt etablererprøve

Ja

Nei

År

Kommune

Poststed
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5. STEDFORTREDER FOR SKJENKEBEVILLINGEN
Navn			

Personnr (11 siffer)

Adresse

Skattekommune siste 5 år

Avlagt kunnskapsprøve

Telefon

Ja

Nei

År

Poststed

Kommune

6. DAGLIG LEDER FOR SERVERINGSBEVILLINGEN (hvis disse er andre personer enn nevnt i pkt. 4)
Daglig leders navn			

Personnr (11 siffer)

Adresse

Skattekommune siste 5 år

Avlagt etablererprøve

Telefon

Ja

Nei

År

Poststed

Kommune

7. EIERE
Navn

Eierandel i %

Poststed/skattekommune siste 5 år

Pers.nr/org.nr

8. PERSONER MED VESENTLIG INNFLYTELSE/MOTTAR VESENTLIG AVKASTNING (når dette avviker fra pkt. 4, 5 og 6)
Navn

Innflytelse/avkastning

Poststed/skattekommune siste 5 år

Fødselsnummer (11 siffer)

9. TIDLIGERE/NÅVÆRENDE VIRKSOMHET (som personer nevnt i pkt. 4,5,6&7 er/har vært involvert de siste 10 år)
Navn og posisjon/stilling

Virksomhets navn/org.nr

Poststed/skattekommune siste 5 år

Tidsrom ansatt
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10. ÅPNINGS- OG SKJENKETID
Ønsket åpningstid inne

Ønsket åpningstid ute

Ønsket skjenketid inne

Ønsket skjenketid ute

11. TILLEGGSOPPLYSNINGER

12. VEDLEGG (Pkt. K og L gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Endelig godkjenning fra Mattilsynet, eller kopi av meldeskjema til Mattilsynet m/stempel.
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggesakskontoret (ikke nødvendig ved søknad om serveringsbevilling)
Kopi av leiekontrakt/framleiekontrakt
Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet. Attestene skal ikke være eldre enn 2 måneder
Aksjeprotokoll eller annen dokumentasjon som viser eiersammensetningen. Denne skal være bekreftet av revisor eller advokat (ikke
nødvendig hvis søker er et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap).
Utskrift av arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret som viser at styrer og stedfortreder er ansatt. (Det er ikke krav om at eier i et enkeltpersonforetak/ansvarlig selskap er registrert i arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret.)
Kopi av registreringsbekreftelse i merverdiavgiftsmanntallet.
Driftskonsept for hvert lokale. Her må det gjøres rede for målgruppe (spesielt alder), åpningstid, type sted, matservering, evt. underholdning eller annen virksomhet i tilknytning til lokalet. Det må også gjøres rede for plassering av skjenkestedet, f.eks. tilknytningsforholdet til vare- og kjøpesenter, veikro, campingplasser etc. Regnskapstall eller budsjett som angir take-away-andel.
Serverings- og skjenkearealet skal være skravert på kopi av godkjente plantegninger for bygget. Nødutganger avmerkes på tegningen.
Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven og at daglig leder har bestått etablererprøven. (Hvis det
søkes om serveringsbevilling, er det kun krav om etablererprøve).
Kopi av serveringsbevilling hvis stedet har dette fra før.
Dersom søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet, legg ved dokumentasjon (kontrakt).

13. VEDLEGG SØKNAD OM UTESERVERING
A. Tegning av uteserveringsarealet. Hvis arealet ligger på offentlig areal, skal tegningen også angi tilgjengeligheten for offentligheten
rundt skjenkearealet.
B. Godkjenning av uteservering fra Mattilsynet.
C. Godkjenning av uteservering fra grunneier.

Undertegnede forplikter seg til skriftlig å orientere Sunndal kommune om
•
•
•
•

innstilt drift av serverings- eller skjenkestedet
alle endringer i eiersammensetning
ny styrer/stedfortreder for skjenkebevillingen
endringer i skjenkearealet.

Undertegnede forplikter seg til å sende Sunndal kommune årlig oppgave over antall liter omsatt alkohol, fordelt
på antall liter øl inkludert rusbrus, antall liter vin og eventuelt antall liter brennevin. (Kommunen sender ut brev
om dette).
Oppgaven skal brukes til fastsetting av bevillingsgebyret. Unnlatelse av å sende inn omsetningsoppgave, eller å
betale bevillingsgebyret, kan føre til inndragning av bevillingen.
Disse kravene er hjemlet i alkohollovens bestemmelser (som kan leses på Lovdata).
Ved å underskrive dette dokumentet bekrefter undertegnede at alle opplysninger gitt ovenfor er korrekte.
Dato og sted

Underskrift

Søknad med vedlegg sendes pr. post til:
Sunndal kommune
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

Navn (med blokkbokstaver)

Beøksadresse:
Rådhuset, Romsdalsvn. 2
Sunndalsøra
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