
 

 

Skaun kommune  Rådhuse t   7353 Børsa 

Telefon: 72 86 72 00 
Telefaks: 72 86 72 01 
Org.nr.: 939 865 942 mva  

Internett/e-post: 
www.skaun.kommune.no 
postmottak@skaun.kommune.no 
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6345 06 16577 skatt 
 

 
 
 

 
Melding om endring i bevilling 

(serveringsbevilling, skjenkebevilling og salgsbevilling) 
 
 

Meldingen gjelder endring i 

Serveringsbevilling                          Skjenkebevilling                           Salgsbevilling   

Opplysninger om virksomheten 

Servering-/skjenke-/salgsstedets navn: 

 

Adresse: Postnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Vareutvalg (se egenerklæring): 

Driftsselskap og bevillingshaver 

Driftsselskapets navn: 

Org.nr.: Daglig leder: 

Adresse: Postnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Bevillingshaver: Personnr. (11 siffer): 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Selskapsform: 

Aksjeselskap (AS)         Enkeltmannsforetak        Annet (oppgi hvilken)   

Eiere (person) (hvis flere eiere – bruk eget ark) 

Navn: Personnr. (11 siffer): 

Adresse: Postnr./-sted: Eierandel: 

Navn: Personnr. (11 siffer): 

Adresse: Postnr./-sted: Eierandel: 



 

Eiere (selskap) (hvis flere eiere – bruk eget ark) 

Navn: Org.nr.: 

Adresse: Postnr./-sted: Eierandel: 

Navn: Org.nr.: 

Adresse: Postnr./-sted: Eierandel: 

 

Endring i eier (eierskifte) 

Dato for eierskifte: Navn på tidligere eier/driftsselskap: 

Ny eier: Personnr. eller org.nr.: 

Adresse: Postrnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Endring i bevillingshaver (serveringsbevilling) 

Ny bevillingshaver: Personnr.: 

Adresse: Postnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Endring i bevillingshaver (skjenke- og salgsbevilling) 

Ny bevillingshaver: Personnr.: 

Adresse: Postnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Endring i stedfortreder (gjelder kun skjenke- og salgsbevilling) 

Ny bevillingshaver: Personnr.: 

Adresse: Postnr./-sted: 

Telefon: Mobil: Telefaks: E-post: 

Dersom det er aktuelt å søke om at kravet om å ha stedfortreder fravikes, bes grunnen oppgis her: 

 



 

Endring i åpningstider 

Hverdager 
Fra klokken: Til klokken: 

Lørdag 
Fra klokken: Til klokken: 

Søndag 
Fra klokken: Til klokken: 

Endring i skjenketider 

Hverdager 
Fra klokken: Til klokken: 

Lørdag 
Fra klokken: Til klokken: 

Søndag 
Fra klokken: Til klokken: 

 

Vedlegg som må følge søknaden 

Firmaattest (ikke eldre enn ett år) for alle selskap som er involvert i driften av stedet  

Bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for bevillingsinnehaver  

Bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for stedfortreder  

Bestått kunnskapsprøve om serveringsloven (for innehaver)  

Bruksendring / byggegodkjenning for lokalene  

Skatteattest for bevillingshaver og personer med vesentlig eierinteresser  

 

Erklæring 

• Jeg forplikter meg til å orientere Skaun kommune om eventuelle endringer i eier-/ 
driftsforhold/varesortiment, samt endring i styrerforhold. 

• Jeg forplikter meg til å sende Skaun kommune årlig oppgave over omsatt volum av øl /rusbrus, 
vin og brennevin ved salgsstedet/skjenkestedet.  

 
• Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over salgsstedets/skjenkestedets innkjøp av 

alkoholholdig drikke fra leverandører med tilvirknings-/engrossbevilling, til bruk for kommunen 
ved fastsettelse av det årlige bevillingsgebyret.  

 
• Jeg er innforstått med at unnlatelse av å betale bevillingsgebyret medfører at bevillingen blir 

inndratt. 

Underskrift 

Sted/dato: Underskrift: 

 



VEILEDNING TIL SØKNADEN 
 
Bevillingssøker.  
Skjenkebevilling for skjenkested gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller 
juridisk person, f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har 
det økonomiske ansvaret for selve salgsvirksomheten, dvs. driftsselskapet.  
Dersom salgsstedet drives som enkeltpersonforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en 
juridisk person som står for driften, gis bevillingen til denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person.  
 
For å drive serveringssted må du ha serveringsbevilling. Alle serveringssteder skal ha en ”daglig leder”. Daglig leder er den 
personen som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet. Daglig leder vil alltid være en fysisk 
person. For serveringssteder som er enkeltpersonforetak, har eieren benevnelsen innehaver. I de enkeltpersonforetak der 
det ikke er ansatt daglig leder, er innehaver også serveringsstedets daglige leder. Daglig leder må være myndig, dvs. over 
18 år og ikke være umyndiggjort. I tillegg må daglig leder ha gjennomført en etablererprøve og oppfylle serveringslovens 
krav til vandel (serveringsloven §§ 5, 6 og 7). 
  
Eier(e).  
Her fylles det inn navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), organisasjonsnummer og 
aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler oppføres i prosent.  
 
Vandelskrav.  
Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier 
vesentlig del av virksomheten eller vesentlig del av selskap som driver virksomheten, eller som oppebærer en vesentlig del 
av dens inntekter. Det retter seg også mot bevillingshaver og person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig 
innflytelse på virksomheten, Dette krav betyr at disse personene må ha god vandel i forhold til alkohollovgigningen, 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og 
regnskapslovgivningen.  
 
Kommunen kan be om at bevillingssøker redegjør for hvem det er relevant å vurdere i forhold til vandel. Kommunen kan be 
om at søkeren dokumenterer hver persons vandel i den grad det er mulig, f.eks. ved framleggelse av skatteattester. 
Kommunen kan videre be om uttalelse om vandel fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.  
 
Styrer og stedfortreder.  
For hver skjenke- og salgsbevilling for alkohol skal det utpekes en styrer og stedfortreder for styrer som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 
eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med 
utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillinghaveren må straks søke om 
godkjenning av ny styrer/stedfortreder dersom styrer/stedfortreder slutter.  
 
Styrer og stedfortreder for skjenke- og salgsbevilling for alkohol må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøve om 
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold 
til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Kravet om å 
ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for eksempel i forhold til salgsstedets størrelse. Hvis 
det er aktuelt å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis i søknadsskjemaet under punktet om 
stedfortreder.  
 
For hver serveringsbevilling skal det utpekes en styrer som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Serveringsstedets 
daglige leder må ha dokumentert kunnskap innen drift av serveringssteder. Dette kravet er oppfylt når daglig leder har 
bestått etablererprøve. Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om 
økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder. Kravet om serveringsbevilling er også 
oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet 
som kompetansegivende. Kommunen kan trekke serveringsbevillingen tilbake hvis kravene til etablererprøve og/eller vandel 
ikke lenger er oppfylt 
 
Skjenkestedet.  
Her opplyses det om skjenkestedets navn, adresse og vareutvalg.  
 
Butikkens areal.  
Skjenkebevillingen kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale  
 
Skjenketider.  
Skjenketiden for øl, vin og rusbrus er etter Alkohollovens § 4-4 fra kl. 0800 til kl 0100, og skjenking av alkoholholdig drikk 
med 22 % eller mer kan skje fra kl. 1300 - 2400. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte 
skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av § 4-4 første ledd. 

Lenker. 
Informasjon om skjenke- og salgsbevilling for alkohol finnes på www.helsedirektoratet.no og om serveringsbevilling på 
www.regelhjelp.no 
 


