
 

STEIGEN KOMMUNE 
  
 
 

Søknad om serveringsbevilling 
 
1. Serveringsstedet  
Navn Organisasjonsnummer 

Stedsadresse Gnr Bnr Telefon 

Postnr. Poststed Telefax 

Stedets størrelse 
m2 Antall sitteplasser 

Serveringsstedets driftskonsept (sett kryss og gi nærmere forklaring nedenfor) 
� Kafeteria � Spise-

restaurant 
� Gate- 
kjøkken 

� Servering i 
danserestaurant 

� Pub � Servering i 
overnattingsvirksomhet 

Annet (spesifiser), f.eks. utforming, ev. plassering av bar, meny, ute-/inneservering, øvrig tilbud etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benytt evt. eget ark/planskisse 

Det søkes om slik bevilling (sett kryss) 
� Ny bevilling �Endring �Fornyelse � Overdragelse, dato: ___________ 
Ønsket åpningstid 
� Sommer 

Fra dato Til dato Fra kl. Til kl.  
 

� Vinter 
Fra dato Til dato Fra kl. Til kl.  

� Hele året 
Fra kl. Til kl.  

 
2. Bevillingssøker  
Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i serveringsloven? � Nei � Ja 
I tilfelle ja, hvilke? 

 

A. Bevillingssøker er en PERSON 
Navn Fødselsnummer (11 siffer) Organisasjonsnummer 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobil 



Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

Gå til punkt 3 

B. Bevillingssøker er et SELSKAP 
Firmanavn Organisasjonsnummer 

Kontoradresse/postadr. Telefon 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

Daglig leder/kontaktperson Fødselsnr (11 siffer) 

 
3. Styrer – styrer må være en fysisk person  
Navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobiltlf 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

 
4. Stedfortreder for styrer – stedfortreder må være en fysisk person  
Navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobiltlf 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

 
5. Eierforholdet ved serveringsvirksomheten  
A. serveringsstedet er et ENKELTMANNSFORETAK 
Navn Fødselsnummer (11 siffer) Organisasjonsnummer 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobiltlf  

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

Gå til punkt 5 C 

B. Serveringsvirksomheten er et SELSKAP 
Opplys hvilke(t) selskap som driver virksomheten og hvilke personer som eier driftsselskapet. 
Navn, adresse, skattekommune, fødselsnr og/eller organisasjonsnr og eierandel i prosent skal oppgis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benytt evt. eget ark 

5. Eierforholdet ved serveringsvirksomheten (forts. ) 
C. Andre enn formelle eiere av virksomheten som får en vesentlig del av serveringsvirksomhetens 
inntekter 
Dette gjelder disse personer/selskaper: navn, adresse, skattekommune, fødselsnr og/eller organisasjonsnr skal oppgis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benytt evt. eget ark 

 
6. Eier av den faste eiendommen  
A. Eiendommen eies av en PERSON 
Navn Fødselsnr (11 siffer) Organisasjonsnummer 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobiltlf 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

Gå til punkt 7 

B. Eiendommen eies av et selskap 
Firmanavn Organisasjonsnummer 



Kontoradresse/postadr. Telefon dagtid/mobiltlf 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

Daglig leder Fødselsnr (11 siffer) 

Gå til punkt 7 

C. Annet eierforhold 
Eiers navn Fødselsnr (11 siffer) Organisasjonsnummer 

Ansvarlig person Fødselsnummer (11 siffer) 

Bostedsadresse Telefon dagtid/mobiltlf 

Postnr Poststed Skattekommune Telefax 

7. Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet  
Eier, daglig leder, styrer og stedfortreders navn og posisjon/stilling i virksomheten oppgis, samt foretakets navn, 
organisasjonsnummer og skattekommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benytt evt. eget ark 

 
Vedleg g som må følge søknaden (kryss av)  
� Firmaattest for de selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet 
� Rolleutskrift fra Brønnøysundsregistrene 
� Skisse/tegning over serveringsstedet innendørs og utendørs 
� Kopi av husleiekontrakt 
� Kopi av aksjebok 
� Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til serveringsstedet 
� Bekreftet kopi av bevis på at styrer har gjennomført etablererprøven 
� Budsjettestimat 
� Andre vedlegg/opplysninger: ____________________________________________ 
 
Bekref telse og underskrift  



Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at 
bestemmelser i serveringsloven blir overholdt. 
Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av 
serveringsstedet, f.eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften m.m. 
 
Sted Dato Bevillingssøkers underskrift og evt. firmastempel 

 

 



Veiledning til utfylling av 
 

Søknad om serveringsbevilling 
 
1 Serveringsstedet 
Her oppgis organisasjonsnummer, som serveringsstedet eller selskapet som driver stedet har 
fått ved registrering av foretaket i Enhetsregisteret (Brønnøysund). 
Organisasjonsnummeret står oppgitt på firmaattesten. 
 
Under driftskonsept orienteres om hvilket tilbud stedet har til gjestene. Det krysses av i en av 
rubrikkene, og om alternativene ikke er dekkende gis det opplysninger under punktet 
”Annet”. Det på i alle tilfelle gis en beskrivelse av stedets utforming, evt. plassering av bar, 
meny, ute-/inneservering og øvrige tilbud. Videre opplyses hva slags gjester tilbudet retter seg 
mot, f.eks. fastboende, turister, kurs- og konferanser, ungdom, voksne etc. Dersom stedet 
presenteres med ulikt konsept på forskjellig tider av døgnet, må dette oppgis. 
 
2 Bevillingssøker 
Fyll ut enten punkt A eller punt B. 
 

Bevillingssøker er ”den for hvis regning serveringsstedet drives”. Dette kan enten være en 
fysisk person (punkt A) eller en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap, et 
aksjeselskap eller en annen sammenslutning (punkt B). Vedkommende er ansvarlig for de 
økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten (jfr. serveringslovens 
§ 3). 
 
Bevillingssøker og andre med innflytelse over driften, skal ha utvist uklanderlig vandel i 
forhold til bestemmelser i straffelovgivningen relatert til drift av serveringssted. Ekspempel 
på relevante lovområder er næringsmidler, arbeidsmiljø, brannvern, alkohol m.m. Herunder 
kan også tas hensyn til straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Som 
eksempel nevnes krav om innlevering av selvangivelse i ligningsloven, betalt merverdiavgift 
etter merverdiavgiftsloven m.m. (jfr. serveringslovens § 6). 
 
3 Styrer 
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer som må godkjennes av kommunen. 
Vedkommende må ha fylt 18 år og ellers ha det reelle ansvar for den daglige drift av 
serveringsstedet. Eksempel på en slik person er daglig leder, men det er det reelle forhold og 
ikke det formelle som f.eks. tittel, som er avgjørende. 
 
Som styrer kan bare utpekes den som har det reelle ansvar for og innflytelse på den daglige 
driften av serveringsstedet. Styrer vil fungere som kontaktperson for ansatte, kunder, 
offentlige myndigheter og andre som har behov for å komme i kontakt med en ansvarlig 
person ved serveringsstedet (jfr. serveringslovens § 4). 
 
Styrer må ha gjennomført etablererprøven (jfr. serveringslovens § 5). 
 
Bevillingen kan nektes dersom styrer ikke oppfyller de krav som stilles til han. 
 
 
4 Stedfortreder for styrer 
Ved hver bevilling skal det også oppnevnes en fysisk person som stedfortreder for styrer, som 
må få en kommunal godkjenning. 
Vedkommende må ha fylt 18 år. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder, og 
denne har således det midlertidige ansvar for serveringen (jfr. serveringslovens § 4). 
 



5 Eierforholdet ved serveringsvirksomheten 
Fyll ut enten punkt A eller punkt B. (Punkt C fylles ut dersom det er aktuelt). 
 

Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet; den formelle struktur er 
ikke avgjørende. Det vurderes konkret hvem som har faktisk innflytelse over driften, og både 
direkte og indirekte eierskap medregnes. 
 
A. Eies foretaket som driver serveringsstedet av en person, gis relevante opplysninger om 

vedkommende her. 
 
B. Er derimot et selskap oppført som den ansvarlige juridiske enhet, fylles punkt B ut. Det 

opplyses da hvilke personer som eier eller kontrollerer stemmene i driftsselskapet. For 
selskapet angis organisasjonsnummer (punkt 1). For selskapets eiere oppgis 
fødselsnummer – 11 siffer. 

 
C. Her oppgis det evt. opplysninger om personer som formelt ikke er eiere av driftsselskapet, 

men som likevel oppebærer en vesentlig del av serveringsstedets inntekter. Dvs. at 
vedkommende har rett på avkastning, uavhengig av hva slags grunnlag dette bygges på. 
Det er ikke avgjørende om avkastningen er utdelt eller mottatt. 

 
6 Eier av den faste eiendommen 
Fyll ut enten punkt A, B eller C. 
 

Her redegjøres for hvem som er eier av den faste eiendommen/bygningen der serveringsstedet 
er lokalisert. Dersom alternativene under punkt A eller B ikke er dekkende, gis opplysninger i 
punkt C eller på eget ark. 
 
 
7 Sentrale personers tilknytning til annen virksomh et 
Dersom personene som er oppgitt under punktene 2, 3, 4 og 5 ovenfor 
• har eid/kontrollert eller drevet andre foretak 
• har vært styreleder, daglig leder eller stedfortreder i andre foretak, 
skal det opplyses om vedkommendes posisjon og foretakets navn og skattekommune (jfr. 
serveringslovens § 6 – når det gjelder vandelskrav). 
 
 
Vedlegg som må følge søknaden: 
1. For alle selskap som er involvert i driften av serveringsstedet, vedlegges attest som viser 

at firmaet er registrert (Brønnøysund). 
2. Det legges ved rolleutskrift (Brønnøysund) for de som kontrollerer driften av 

serveringsstedet, dvs: 
• bevillingssøker 
• person som eier vesentlig del av selskap som driver serveringsstedet 
• person som ikke er formell eier, men som oppebærer en vesentlig del av 

serveringsstedets inntekter. 
• person som i kraft av stilling som leder har vesentlig innflytelse på driften av 

serveringsstedet. 
3. Planskisse over serveringsarealet innendørs og evt. utendørs. Skissen skal være påført mål 

og vise plassering av bar/serveringsdisk. For utendørs servering vises plassering i forhold 
til omgivelsene og hvordan området er avgrenset. 

4. Kopi av husleiekontrakt. 
5. Kopi av aksjebok. 
6. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til serveringsstedet. 
7. Bekreftet kopi av styrers etablererbevis. 


