Hol kommune
Ålmannvegen 8
3576 Hol
Telefon: 32 09 21 00
Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no
Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no

Bevilling - melding om endringer
Informasjon og type bevilling
Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.
Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling.
Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.
Bevillingstype

o Skjenkebevilling
o Serveringsbevilling
o Salgsbevilling

Opplysninger om bevillingshaver
Bevillingshaver er

o organisasjon registrert i Enhetsregisteret
o enkeltpersonforetak eller forening uten organisasjonsnummer
Foretakets eller foreningens navn

Org.nr.

Navn på virksomhet

Adresse
Telefon

Postnr.

Poststed

E-postadresse

Skattekommune

Skattekommune

Innsender er
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

E-postadresse

Fødselsnr.
Mobilnr.

Opplysninger om skjenkestedet/salgsstedet
Navn
Stedsadresse

Postnr.

E-postadresse
Telefon

Poststed
Nettadresse

Gnr.

Bnr.

Endringen gjelder
Type endring

o Ny daglig leder (gjelder serveringsbevilling)
o Ny styrer og/eller stedfortreder (gjelder salgs- og skjenkebevilling)
o Utvidelse av arealet inne eller ute
o Endring av driftskonsept
o Ny styreleder og/eller daglig leder i driftsselskapet
o Mindre endringer i eierandeler
o Andre endringer
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Spesifiser

Ny daglig leder
Ny daglig leder må være fylt 18 år og ha bestått etablererprøven som dokumenterer kunnskap om økonomistyring og lovgivning.
Videre må ny daglig leder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:alkohollovgivningen (for salgs- og
skjenkebevilling)straffelovgivningenskatte- og avgiftslovgivningenregnskapslovgivningendiskrimineringsloven
og kan heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.
Kommunen vil innhente opplysninger om ny daglig leder fra politiet og skatteetaten.
Har vedkommende tatt etablererprøven?

o Ja
o Nei
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr.

Mobil

Fødselsnr.
Poststed

E-postadresse

Stillingsstørrelse (%)
Kopi av ansettelseskontrakt
Kopi av bekreftelse for bestått etablererprøve

Ny styrer og/eller stedfortreder
Ny styrer eller stedfortreder må være fylt 20 år og ha bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.
Rolle

Har vedkommende tatt kunnskapsprøven?

o Styrer
o Stedfortreder

o Ja
o Nei

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr.

Fødselsnr.
Poststed

Mobil

E-postadresse

Stillingsstørrelse (%)

Legg ved kopi av bekreftelse av bestått kunnskapsprøve

Rolle

Har vedkommende tatt kunnskapsprøven?

o Styrer
o Stedfortreder

o Ja
o Nei

Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr.

Fødselsnr.
Poststed

Mobil

E-postadresse

Stillingsstørrelse (%)

Legg ved kopi av bekreftelse av bestått kunnskapsprøve

Ny styreleder og/eller daglig leder i driftsselskapet
Ny styreleder eller daglig må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:alkohollovgivningen (for salgs- og
skjenkebevilling)straffelovgivningenskatte- og avgiftslovgivningenregnskapslovgivningenKommunen vil innhente opplysninger om ny
styreleder/daglig leder fra politiet og skatteetaten.
Rolle

o Styreleder
o Daglig leder
Fornavn og ev. mellomnavn
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Adresse

Postnr.

Mobil

Poststed

E-postadresse

Stillingsstørrelse (%)
Legg ved firmaattest

Rolle

o Styreleder
o Daglig leder
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr.

Mobil

Fødselsnr.
Poststed

E-postadresse

Stillingsstørrelse (%)
Legg ved firmaattest

Vedlegg
Plantegninger
Adkomstdokumenter (f.eks. leiekontrakt eller skjøte)
Beskrivelse av endret driftskonsept
Aksjeeierbok bekreftet av revisor

Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

Beskriv

Last opp vedlegg

Ettersendes

o
o
o
o
o

Underskrift
Sted og dato

702441, Sem & Stenersen Prokom AS

Underskrift
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