
Eigersund kommune
                                                                 

Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe
1 (Høyst 4,7% volumprosent alkohol)

SALGSSTEDET

Navn på salgsstedet

Adresse Postnr.

Postadresse Postnr.

Tlf.nr.                             E-post

 BEVILLINGSSØKER (= driftsselskapet)

Driftsselskapets navn Org.nr.

Adresse Postnr.

Postadresse Postnr.

Tlf.nr.                                         E-post

Daglig leder E-post

Tlf.nr
Den som har kontakt med bevillingsmyndigheten E-post

Tlf.nr

Selskapsform Aksjeselskap Enkeltpersonforetak Annet
(kryss):

Eiere - person(er):
Navn Adresse Personnr. Eierandel
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Eiere - selskap(er):
Firmanavn Adresse Org. nr. Eierandel

                    SALGSTIDER
Mandag tom. fredag
Lørdag

STYRER AV SALGSBEVILLINGEN

NB! Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg av alkoholholdig drikk, herunder ansvar for å 
føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder for styrer.  
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer/stedfortreder dersom disse slutter.

Navn Pers.nr.

Adresse Postnr.
                      

Kunnskapsprøve er bestått (sett kryss)

STEDFORTREDER FOR STYRER

Navn Pers.nr.

Adresse Postnr.
                      

Kunnskapsprøve er bestått (sett kryss)

DERSOM DET NYLIG HAR FUNNET STED EIERSKIFTE MÅ FØLGENDE OPPLYSES:

Dato for eierskifte Navn på tidligere driftsselskap
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VEDLEGG SOM MÅ FØLGE SØKNADEN 

NB! Søknad med mangelfull utfylling eller manglende vedlegg vil IKKE bli prioritert

Kryss her:
Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet 
(ikke eldre enn ett år). Ved bakenforliggende eierforhold, må også firmaattester for
disse selskapene sendes inn 
Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, 
med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor. Ved bakenforliggende 
eierforhold, må revisor også redegjøre for disse
Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. 
Ved bakenforliggende eierforhold må det også sendes inn skatteattester for disse 
personene/selskapene
Organisasjonskart over eierforholdene 
Beskrivelse av driftskonsept
Registreringsbekreftelse fra MVA-registeret (Skatt vest)
Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse, enten ved bekreftelse fra 
revisor eller ved utskrift fra a-melding
Overdragelsesavtale (kun ved eierskifte av eksisterende virksomhet)
Kopi av bestått Kunnskapsprøve for styrer
Kopi av bestått Kunnskapsprøve for stedfortreder for styrer

  BEKREFTELSE

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige og forplikter meg til å orientere Eigersund kommune
om eventuelle endringer i eier-/ driftsforhold/varesortiment, samt endring i styrer- og 
stedfortrederforhold.

Jeg forplikter meg til å sende Eigersund kommune årlig oppgave over forventet og omsatt volum av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 ved salgsstedet. 

Jeg samtykker i at det kan innhentes oppgave over salgsstedets innkjøp av alkoholdig drikk fra 
leverandører med tilvirknings-/engrosbevilling, til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige 
bevillingsgebyret.

Jeg er innforstått med at unnlatelse av å betale bevillingsgebyret medfører at bevillingen blir inndratt. Jeg
er også innforstått med at søknad med mangelfull utfylling eller manglende vedlegg ikke vil bli behandlet.

                                             
* 

Sted, dato Ansvarshavendes underskrift
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Søknad leveres
Søknad leveres i skranken i rådhusets 4. etasje, eller sendes til

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Egersund
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