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Informasjon til søker

Krav om vandel
Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og personer som har vesentlig innflytelse 
på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, 
skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskri-
minering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punk-
tum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte 
som vil være uforenlig med drift av salgsstedet.

Alkoholloven § 1-7b

Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes 
vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stem-
mer som tilhører følgende personer:
1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignen-
de 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.

Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/%C2%A71-7b
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/%C2%A71-7b
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Eier
Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet av salgsvirksomheten. Oppgi navn 
på personer og/eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer den virksomheten som 
søker bevilling.

Eier er 

 organisasjon registrert i Enhetsregisteret  privatperson eller enkeltpersonforetak/  
        forening uten organisasjonsnummer

Andre enn formelle eiere

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

 Ja  Nei

Informasjon - styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer/stedfortreder, som må godkjennes
av kommunen. Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 
eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenking, herunder ansvar for å 
føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillings-
haver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

• Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år og må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.
• Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn *    Etternavn *

Fødselsnr. *       Adresse

Postnr. *  Poststed   Telefon

E-postadresse      Skattekommune

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn *    Etternavn *

Fødselsnr. *       Adresse

Postnr. *  Poststed   Telefon

E-postadresse      Skattekommune

Bevillingssøker:

Telefon

Fornavn

Fødselsnr

Skattekommune

Epostadresse

Etternavn

Mobilnr

Org.nr*

Postnummer

Adresse

Navn på virksomhet

Poststed

Epostadresse

Bevillingssøker er:

organisasjon registrert i 
Enhetsregisteret

enkeltpersonforetak 
eller forening uten 
organisasjonsnummer

Opplysninger om bevillingssøker:

Bevillingstype

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? 

 Ja  Nei

Er virksomheten overdratt?

 Ja  Nei
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Utsalgsstedet

Utfyllende opplysninger om driftskonseptet:

Ettersendes

 per post

Navn *

Adresse

Postnr. *   Poststed    Telefon *

E-postadresse       Gnr. ?   Bnr. ?

Nettadresse   

Utsalgsstedets størrelse (m2)   Forventet omsetning per år (antall liter)

Vareutvalg og driftskonsept *

Åpnings- og salgstider

Utsalgsstedets åpningstid mandag - fredag:

Fra kl.     Til kl.

Utsalgsstedets åpningstid dag før søndag og helligdag:

Fra kl.     Til kl.

Ønsket salgstid for alkohol mandag - fredag:

Fra kl.     Til kl.

Ønsket salgstid for alkohol dag før søndag og helligdag:

Fra kl.     Til kl.

Ønsket salgstid

 Ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid
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Eier av eiendommen

Eieren er

 organisasjon registrert i Enhetsregisteret

 privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Adresse

Postnr. *   Poststed

Telefon    E-postadresse

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet?

Fødselsnr.      Posisjon 

Fornavn      Etternavn

Org.nr.       Foretakets navn

Vedleggsoversikt

 eierforhold – ved f.eks. aksjeeierbok    leiekontrakt

 brukstillatelse       tegninger over lokalet

 dokumentasjon på beståtte kunnskapsprøver for styrer og stedfortreder

 bekreftelse på ansettelsesforhold

 konseptbeskrivelse med åpningstider, bestillingsrutiner (nettsalg), legitimasjonskontroll (nettsalg)

Bekreftelse
Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg 
forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av salgsstedet, f. eks. 
skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg forplikter meg til å sende 
kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer. Jeg samtykker i at det kan 
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere 
oppgitt, forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sendes til
Lillestrøm kommune
Postboks 313 
2001 Lillestrøm
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