HOLE KOMMUNE

SØKNAD OM SALGSBEVILLING
1. SØKER

(driftsselskap=
bevillingshaver)

2. SALGSSTED

Navn:

Org.nr:

Adresse:

Postnr:

Poststed:

Telefonnummer:

Faxnr:

e-post:

Styreformann driftsselskap:

Bostedskommune:

Personnummer:

Daglig leder driftsselskap:

Bostedskommune:

Personnummer:

Kontaktperson, den som har kontakt med
bevillingsmyndigheten:

Telefon/mobil kontaktperson:

Navn:

Telefonnummer:

Gateadresse:

Postnr:

Poststed:

Søknaden gjelder: (Sett kryss)
Ny bevilling:

Endring for eksisterende bevilling:

Søknad om ny bevilling etter eierskifte:
Type virksomhet: (Sett kryss)
Ordinør dagligvareforretning:

Dato for overdragelse:
Kiosk:

Annet:

(beskriv)

Forventet årsomsetning av alkoholholdig drikk gruppe 1: ……… (liter)

3. SALGSLOKALET

Salgsareal for alkoholholdig drikk:

m2

Åpningstid:
Hverdager:

Totalt areal salgssted:

m2

Lørdager:
Søndager:

4. STYRER

Navn:

Postadresse:

Postnr:

Poststed:

Avlagt kunnskapsprøve: (Sett kryss)

Årstall:

Kommune:

Ja:

KONTOR- OG POSTADR.:
HOLE HERREDSHUS
Viksveien 30, 3530 Røyse

Personnummer:

nei:

TLF.: 32 16 11 00
FAX: 32 15 90 03/32 16 12 90
E-postadr.: postmottak@ hole.kommune.no

ORG.NR.
960 010 833
Internettadr.: www.hole.kommune.no

5. STEDFORTREDER

Navn:

Personnummer:

Postadresse:

Postnr:

Poststed:

Avlagt kunnskapsprøve: (Sett kryss)

Årstall:

Kommune:

Ja
Nei

6. EIERE

Navn:

Eierandel %:

Personnummer:

7. VEDLEGG

Sett kryss:

A

Tegninger av salgsstedet i A4 format. Salgsareal skal være
skravert

B

Driftskonsept beskrives, eks type salgssted, dagligvare,
grønnsakforretning, antall årsverk, antall ansatte.

C

Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften av stedet.
Attestene skal ikke være eldre enn 2 måneder

D

Egenerklæring på at det foreligger et leieforhold til lokalene
hvor det søkes om bevilling, eller kopi av leiekontrakt/framleie.
Bekreftelsen må også angi tidspunktet for utløpet av
leiekontrakten.

E

Dokumentasjon av bestått kunnskapsprøve for de som ikke har
avlagt denne i Hole kommune.

F

Dokumentasjon på bakenforliggende eierforhold, utskrift av
aksjebok.

Undertegnede forplikter seg til skriftlig å orientere Hole kommune om:
Innstilt drift av salgssted. Gjelder alle tilfeller av driftsstans utover noen uker eller endringer når det
gjelder den for hvis regning virksomheten drives, eller endringer når det gjelder personer som
direkte elle indirekte kontrollerer mer enn en tredjedel av eierandelene, eller stemmene i det
selskapet som er bevillingshavere, eller som oppebærer vesentlig del av stedets inntekter, eller om
skifte av kontaktperson, endringer i salgsareal, konseptendring, navneendring.
Undertegnede forplikter seg til å innhente nødvendige tillatelser før igangsetting av slike
driftsendringer som krever kommunal godkjenning/behandling.

Undertegnede forplikter seg også å sende Hole kommune årlig oppgave over antall liter omsatt
alkohol. Oppgaven skal brukes til fastsettelse av bevillingsgebyret. Undertegnede samtykker i at det
innhentes oppgave over salgsstedets innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med tilvirknings-,
engros- eller salgsbevilling for alkoholholdig drikk. Unnlatelse av å sende omsetningsoppgaven, eller
av å betale bevillingsgebyret fører til inndragning av bevillingen inntil oppgave blir levert/
bevillingsgebyret blir betalt.
Sted:

Dato:

Underskrift

Søknad sendes pr post til : (ikke send søknad på e-post)
Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse

Navn blokkbokstaver

