
Bevillingstype

Har søker andre bevillinger?     Ja  Nei

Hvis ja, navn på sted(ene):

Er virksomheten overdratt?     Ja  Nei

Hvis ja, dato for overdragelse.   Navn på sted
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Informasjon til søker

Definisjon av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller 
en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvar-
lig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.

Krav om vandel - Serveringsloven § 6
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklan-
derlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov 
om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum 
må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift 
av serveringssted.

Konsolidering av eierandeler - Serveringsloven § 7 
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes  
eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
1. ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
3. ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med 

person som nevnt i nr. 2.

Bevillingssøker 

Navn (Firmanavn eller person hvis enkeltforetak)      Fødselsnr/Org.nr.   

 

Adresse       Postnr.    Poststed

Telefon    E-postadresse    Skattekommune

https://lovdata.no/lov/1997-06-13-55/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1997-06-13-55/%C2%A77


Daglig leder for serveringsstedet

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av stedet. Daglig 

leder må være myndig. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført etablererprøven.

Fornavn og ev. mellomnavn    Etternavn     Fødselsnr.   

 

Bostedsdresse      Postnr.    Poststed

Telefon    E-postadresse    Skattekommune
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Eier av virksomheten som søker bevilling

Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet av serveringsvirksomheten. Oppgi navn 
på personer og/eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer den virksomheten som 
søker bevilling.

Navn (Firmanavn eller person)        Fødselsnr/Org.nr.  

 

Skattekommune:     Eierandel i %

Er det flere eiere av serveringsvirksomheten? 

 Ja  Nei

Hvis ja, fyll inn navn, fødselsnr/orgnr, skattekommune og eierandel.

Andre enn formelle eiere

Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

 Ja  Nei

Hvis ja, fyll inn navn, fødselsnr/orgnr, skattekommune og rolle.
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Serveringsstedet

Serveringsstedets navn 

Stedsadresse      Postnr.   Poststed

E-postadresse     Nettadresse

Telefon    Gnr.   Bnr.

Virksomhetstype og driftskonsept

Virksomhetstype 

 Kafé  Spiserestaurant      Gatekjøkken         Pub

 Diskotek/Nattklubb             Servering i overnattingssted          Annet

Beskrivelse av konseptet 

Serveringsstedets areal

Areal (m2)    Antall gjesteplasser innendørs

Skal det serveres utendørs   Ja  Nei

Hvis ja, areal og antall gjesteplasser utendørs

Areal (m2)    Antall gjesteplasser utendørs

Åpningstider
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Eier av eiendommen (der serveringsvirksomheten ligger)

Navn           Org.nr/fødselsnummer

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet?

Fornavn     Etternavn     Posisjon            

Org.nr.       Foretakets navn

Vedleggsoversikt

 Firmaattest  Tegning over arealet  Leiekontrakt

 Aksjeeierbok (hvis AS)   Bestått etablererprøve for daglig leder

Har du ikke nødvendig dokumentasjon digitalt, kan du ettersende i posten.

Bekreftelse
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestem-
melser i serveringsloven blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventu-
elle endringer i driften av serveringsstedet, f.eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av 
driften med mer.

  Dato      Underskrift, bevillingssøker   

Sendes til
Lillestrøm kommune
Postboks 313 
2001 Lillestrøm
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