
 

 
 

 

Søknad om salgsbevilling for øl i kl. II og rusbrus  
under 4,76% 

 

Søknaden gjelder 

Nyetablering               Søknad om bevilling etter eierskifte               Videreføring av bevilling      

 

1. Salgssted 
Butikkens navn 

Evt. tidligere navn på butikken 

Adresse Postnr./Sted 

Telefon Telefax E-post 

Butikkens vare utvalg (Se erklæring) 

  

2. Bevillingssøker/Driftsselskap 
Driftsselskapets navn 

Org. nr. Daglig leder 

Adresse Postnr./Sted 

Telefon Telefax E-post 

Den som har kontakt med bevillingsmyndighetene 

Telefon Telefax E-post 

 

Selskaps form 

Aksjeselskap                         Enkeltpersonsforetak      

Annet 

 

Eiere – person(er) 
Navn Personnr. (11 siffer) 

Adresse Postnr./Sted Eierandel 

Navn Personnr. (11 siffer) 

Adresse Postnr./Sted Eierandel 

Navn Personnr. (11 siffer) 

Adresse Postnr./Sted Eierandel 

 

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 

Bankgiro: 
4214 07 41528 
7855 05 16577 skatt 
 

 
 
 



Eiere – selskap(er) 
Navn Org.nr. 

Adresse Postnr./Sted Eierandel 

Navn Org.nr. 

Adresse Postnr./Sted Eierandel 

 

3. Styrer for salgsbevillingen 
Navn Personnr. (11 siffer) 

Adresse Postnr./Sted 

Telefon Telefax E-post 

Bestått Kunnskapsprøven                               Vedlegges      
Oppmeldt dato 

 

4. Stedfortreder for Styrer 
Navn Personnr. (11 siffer) 

Adresse Postnr./Sted 

Telefon Telefax E-post 

Bestått Kunnskapsprøven                               Vedlegges      
Oppmeldt dato 

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

 

 

Informasjon om Kunnskapsprøven finnes på http://www.shdir.no/rusmidler/alkoholloven/  
 

5. Åpningstider 

Hverdager 
fra klokken til klokken 

Lørdag 
fra klokken til klokken 

Søndag 
fra klokken til klokken 

 

6. Ved eierskifte må følgende opplyses 
Dato for eierskifte Navn på tidligere driftsselskap 

 

7. Vedlegg som må følge søknaden (mangelfull søknad vil bli returnert) 

1.   Firmaattest, ikke eldre enn ett år, for alle selskap som er involvert i driften av stedet                        

2.   Bestått Kunnskapsprøve for styrer  

3.   Bestått Kunnskapsprøve for stedfortreder  

4.   Bruksendring/byggegodkjenning for lokalene  

5.   Erklæring i underskrevet stand (se neste side)  

6.   Skatteattest for bevillingshaver og personer med vesentlig eierinteresse   
 

 

http://www.shdir.no/rusmidler/alkoholloven/


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 ved salgsstedet.  
 
Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over salgsstedets innkjøp av øl/rusbrus 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. 

* * * 
 
 

Sted/Dato Søkers underskrift 

 
 
 
 

 
 

 



VEILEDNING TIL SØKNADEN 
Bevillingssøker. 
Salgsbevilling for øl/rusbrus  med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent 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. 
 
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 bevilling 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 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. 
Informasjon om prøvene finnes på http://www.shdir.no/rusmidler/alkoholloven/  
 
Salgsstedet. 
Her opplyses det om butikkens navn, adresse og vareutvalg. Merk at det ikke kan gis salgsbevilling for øl til 
bensinstasjon eller kiosk.  

  
Butikkens areal. 
Salgsbevillingen kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale 
 
Salgstiden for øl. 
Salgstiden for øl i kl. II/rusbrus er mandag - fredag fra kl 0900 til kl 2000. 
Lørdag og dager før søn- og helligdager (ikke Kristi Himmelfartsdag)  er salgstiden fra kl 0900 til kl 1800. 
 
På søn- og helligdager, 1. og 17. mai samt valgdager, skal salg av øl og rusbrus ikke finne sted. 
 

http://www.skjenkekontroll.on.to/

