Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Innledning
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen,
og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til
bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved
overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved bevillingshavers konkurs.

Henvendelsen gjelder
A

Søknad om ny bevilling

A

Søknad om ny bevilling etter eierskifte

A

Melding om endringer hos bevillingshaver

Dato for overtakelse av virksomheten

Bevillingssøker/-haver
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

E-post

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

E-post

Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
A

Ja

A

Nei

Type bevilling

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

Virksomhetens navn

Adresse

Postnr.

Poststed

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

A

Salg

A

Engrossalg

A

Servering/skjenking

A

Tilvirking

Endringen gjelder
Endringen gjelder
C

Utsalgssted, åpnings- eller salgstid

C

Vareutvalg og driftskonsept

C

Styrer og stedfortreder

C

Annen forretningsdrift

C

Eiersammensetning og personer med innflytelse i foretaket

Utsalgsstedet
Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.
Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

Gårdsnr

Bruksnr

Mandag
Åpent til klokken [tt.mm]

Ønsket salgstid fra

Ønsket salgstid til klokken

Åpent fra klokken [tt.mm]

klokken[tt.mm]

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept

Styrer og stedfortreder
Opplysninger om styrer
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Er det oppnevnt en stedfortreder
A

[tt.mm]

Ja
A

Nei

Begrunnelse

Opplysninger om stedfortreder
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Kunnskapsprøve
Opplysninger om styrer og avlagt prøve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
A

Ja

A

Nei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Opplysninger om stedfortreder og avlagt prøve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
A

Ja

A

Nei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Annen forretningsdrift
Har bevillingssøkeren annen forretningsdrift på den eiendommen der alkoholsalget skal foregå
A

Ja

A

Nei

Type forretningsdrift

Bygningsmessig adskillelse

Eiersammensetning
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform
A

Enkeltpersonforetak

A

Andre organisasjonsformer

Eiersammensetning
C

Foretak/organisasjon(er)

C

Privatperson(er)

Opplysninger om foretak/organsisajon
Org.nr.

Foretak/organisasjon

Adresse

Skattekommune

Eierandel i prosent

Adresse

Skattekommune

Eierandel i prosent

Opplysning om privatperson(er)
Fødselsnummer

Navn

Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
A

Ja

A

Nei

Fødselsnr.

Navn

Adresse

Skattekommune

Tilknytning til
virksomheten

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
A

Ja

A

Nei

Org.nr/f.nr

Navn

Adresse

Skattekommune

Tilknytning til
virksomheten

Forklaring til feltene
Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
Andre bevillinger kan være for salg, servering, skjenking eller tilvirking av alkohol.

Endringen gjelder
Ved eierskifte må det søkes om ny bevilling, se siden Innledning .

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Butikk / bevertningsstedets varesortiment
Opplys om det føres et fullverdig dagligvareutvalg. Dvs. matvarer og øvrige artikler som en husholdning normalt etterspør, og som går utover det
en vanligvis vil finne i kiosker og bensinstasjoner. Det er ikke anledning til å gi bevilling til sistnevnte typer etablissement.

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept
Beskriv eventuelle særtrekk ved virksomheten, f.eks. om stedet er en dagligvarehandel, grønnsakshandel eller annet. Har stedet en spesiell
stil/profil, bør dette også beskrives her.

Er det oppnevnt en stedfortreder
Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgsstedets størrelse.

Bygningsmessig adskillelse
Øvrige virksomheter må være fullstendig fysisk avdelt fra utsalgsstedet, så det ikke kan reises tvil om hvilket område det søkes bevilling for. Gjør
rede for hvordan adskillelsen er gjennomført. Lokalene kan f.eks. være plassert i forskjellige etasjer, i adskilte rom med egen inngang el.l.

Eiersammensetning
Når utsalgsstedetstedet drives av en juridisk person, skal det oppgis navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller
kontrollerer det foretaket som driver utsalgsstedet. Alle med minst 1/3 dels eierandel i foretaket må oppgis.

Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
Oppgi personer som har rett til virksomhetens avkastning, uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Det er ikke avgjørende om
avkastningen er utdelt eller mottatt.

