
Eigersund kommune
                                                                 

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i båt
under fart eller ved kai.

SKJENKESTEDET/BÅTEN

Navn på båten: Fast ligge-/kaiplass der båtturen starter fra:

Evt. tidligere navn på båten: Tlf.nr.:

E-post:

DRIFTSSELSKAP (driftsselskap=bevillingssøker) 

Driftsselskapets navn Org.nr.

Adr.: Postnr./-sted

Tlf.nr.:                                          E-post:

Daglig leder Mobilnr.:

E-post:
Kontaktperson (den som har kontakt med 
bevillingsmyndigheten)

Mobilnr.:

E-post:

DRIFTSSELSKAPET (= bevillingssøker)  

Selskapsform Aksjeselskap Enkeltpersonforetak Annet
(kryss av her):    

EIER-/E AV DRIFTSSELSKAPET (person-/er)

Navn: Adr.: Pers.nr. Eierandel 
%



EIER-/E AV DRIFTSSELSKAPET (selskap-/er)

Firmanavn Adr.: Org. nr. Eierandel
%

  

  

DERSOM DET NYLIG HAR FUNNET STED EIERSKIFTE MÅ FØLGENDE OPPLYSES:

Dato for eierskifte Navn på tidligere driftsselskap

SERVERINGS-/SKJENKEAREAL - antall skjenkeplasser ombord:

Størrelse på omsøkt skjenkeareal                                   m2
Antall passasjerer fastsatt i båtsertifisering                                      pl.  

Antall skjenkeplasser ombord                                      pl.

STYRER FOR BEVILLINGEN 

Navn Pers.nr.

Adresse Mobil.nr.

Kunnskapsprøve er bestått (sett kryss)
Etablererprøve er bestått (sett kryss)

STEDFORTREDER FOR STYRER AV SKJENKEBEVILLINGEN 

Navn Pers.nr.



Adresse Mobilnr.

Kunnskapsprøve er bestått (sett kryss) 

Informasjon om Kunnskapsprøve finnes på www.brannsr.no, avd. for miljørettet helsevern og skjenkekontroll

TYPE VIRKSOMHET 

 Kryss av her:

Sightseeing  
Charterfart  
Overnatting  
Annet

Skjenking ved kai Skjenking under fart

Båtens driftskonsept (legg evt. med beskrivelse på eget ark):

Fartsområde/-sesong:

ALKOHOLTYPE 

Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)

SKJENKETID 

 Fra kl Til kl
Skjenketid alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2   
Skjenketid alkoholholdig drikk gruppe 3   
Kommunens maksimaltid (sett kryss)

VEDLEGG TIL SØKNADEN
 
OBS! Søknad med mangelfull utfylling eller manglende vedlegg vil IKKE bli prioritert

Vedlagt
 1 Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet (ikke eldre enn ett år).  

http://www.brannsr.no/


Dersom det er bakenforliggende eierforhold*, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, må 
også disse firmaattestene sendes inn. 

 2 Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer med eierforholdene 
bekreftet av selskapets revisor. Dersom det er bakenforliggende eierforhold*, for 
eksempel eiere bak aksjeselskapet, skal også disse gjøres rede for av revisoren.

 3 Organisasjonskart over eierforholdene 
 4 Skatteattest for søker, eier(e) og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. 

Dersom det er bakenforliggende eierforhold*, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, skal
også skatteattesten for disse firmaene og/eller personene sendes inn. 

 5 Registreringsbekreftelse fra MVA-registeret (Skatt vest)
 6 Godkjennelse fra skipskontrollen
 7 Passasjersertifikat
 8 Sikkerhetssertifikat
 9 Overdragelsesavtale (kun ved eierskifte)
10 Kopi av bestått Kunnskapsprøve for styrer
11 Kopi av bestått Etablererprøve for styrer
12 Kopi av bestått Kunnskapsprøve for stedfortreder

*Bakenforliggende eierforhold tilsier  at  driftsselskapet  eies  av et  selskap som igjen  eies  av en eller  flere  personer
og/eller  selskaper.  Ved  slike  eierforhold,  må  det  sendes  inn  firmaattester  og  skatteattester  for  samtlige
bakenforliggende selskaper. Revisor må også bekrefte disse eierforholdene. 

BEKREFTELSE

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige og forplikter meg til å orientere Eigersund kommune 
umiddelbart om alle endringer i driften av virksomheten, så som endring i eierforhold, driftskonsept, 
endring i styrer-/stedfortrederforhold, og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av driftsendringer 
som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende Eigersund kommune årlig oppgave over forventet og omsatt volum av 
alkoholvarer ved virksomheten innen den frist som settes for dette. 

Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over virksomhetens innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med
tilvirknings-, engros- eller salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av 
det årlige bevillingsgebyret. 

Jeg er innforstått med at unnlatelse av å betale bevillingsgebyret kan medføre at bevillingen blir inndratt.

Sted, dato Ansvarshavendes underskrift



Søknad leveres
Søknad leveres i skranken i rådhusets 4. etasje, eller sendes til

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Egersund

NB! Søknad som er mangelfullt utfylt/mangler vedlegg vil ikke bli prioritert.



VEILEDNING TIL SØKNADEN

1. Virksomheten
Her opplyses om virksomhetens/båtens  navn, evt. tidligere navn, adresse, tlf.nr. etc.

2. Skjenkeareal 
Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale – det må vedlegges tegning over skjenkeområdet. 
Innendørs må det oppgis hvert enkelt rom der man ønsker å skjenke, med godkjent antall gjesteplasser.

3. Bevillingssøker 
Bevillingssøker er ”den for hvis regning virksomheten drives”. Dette kan være en fysisk eller juridisk person som 
f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Vedkommende er direkte ansvarlig for 
de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten (jf alkl. § 1-4b).

Vandelskrav
Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingssøker 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 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 
alkohollovgivningen, 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 også be om at søker dokumenterer hver persons vandel i den grad det er mulig, f.eks. ved 
framleggelse av skatteattester. Kommunen skal videre be om uttalelse om vandel fra politi og evt. skatte- og 
avgiftsmyndighetene.

4. Eierskap 
Punktet fylles ut med navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), organisasjonsnummer
og aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler oppføres i prosent. Ved evt. overdragelse må dato 
for overdragelse oppgis.

5. Styrer og stedfortreder for styrer
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer, som må godkjennes av kommunen. Som styrer kan bare utpekes
den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvaret for å føre daglig tilsyn med utøvelse av bevillingen. 
I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år og må være ansatt  
i virksomheten eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling, eller oppebære en vesentlig del av dets inntekter i
form av eierstilling. 

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen 
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må ha bestått 
Kunnskapsprøven om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne (informasjon på www.brannsr.no, 
avd. miljørettet helsevern og skjenkekontroll).
Bevillingshaver må straks søke godkjenning av ny styrer/stedfortreder dersom den gamle styrer/stedfortreder 
slutter.

6. Type virksomhet
Bevillingen kan bare utøves for en bestemt type virksomhet. Det skal være samsvar mellom 
virksomhetsbeskrivelsen (driftskonsept, fartsområde etc.) i søknaden og det faktiske konsept publikum presenteres 
for på stedet.

7. Alkoholtyper
Skjenkebevilling kan innvilges for:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Det vises til Eigersund skjenkeretningslinjer

8. Skjenketid
Fastsettes ihht. alkohollovens bestemmelser og skjenkeretningslinjer.

http://www.brannsr.no/

	
	Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i båt under fart eller ved kai.
	Søknad leveres

