Grong kommune
Postboks 162
7871 GRONG

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL
BEVILLINGSSØKER:
Dersom søker er en fysisk person oppgis:
Navn:
Adresse:
Telefonnr.

E-post:

F.dato:
Dersom søker er et firma oppgis:
1. Bevillingssøker (driftsselskapet):
Firmanavn:
Adresse:
Daglig leder:
Telefonnr.

E-post:

Foretaksnr.:
2. Virksomhetens eier(e):
a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis:
Navn:

Eierandel:

%

Eierandel:

%

Adresse:
Telefonnr.

E-post:

F.dato:
b) Hvis firmaer har eierinteresser oppgis:
Navn:
Adresse:
Telefonnr.

E-post:

Foretaksnr.:
Aksjonærer:
Navn:

Adresse

(Bruk om nødvendig eget ark i tillegg)

F.dato:

Eierandel

STYRER FOR SKJENKEBEVILLINGEN:
Navn:
Adresse:
Telefonnr.

E-post:

F.dato:
STEDFORTREDER FOR STYRER FOR SKJENKEBEVILLINGEN:
Navn:
Adresse:
Telefonnr.

E-post:

F.dato:
Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om å ha en stedfortreder fravikes, bes grunnen til
dette oppgitt her:

SKJENKESTEDET:
Navn:
Adresse:
Telefonnr.

E-post:

SKJENKELOKALER:
Skjenkeareal __________. m²
Beskrivelse av skjenkelokalene:

(Tegninger av skjenkearealet må vedlegges)

ALKOHOLVARE:
Øl

Vin

Brennevin

TYPE BEVILLING:
Alminnelig

Til sluttet selskap

TYPE VIRKSOMHET:
Spiserestaurant
Pub

Bar

Kafé/kafeteria

Diskotek
Annet : ____________________________

SKJENKETID:
Fra kl

Til kl

ÅPNINGSTID:
Fra kl

Til kl

ERKLÆRING FRA SØKER:
Jeg forplikter meg til å orientere Grong kommune om eventuelle endringer i driften av
bevertningsstedet og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer
som krever kommunal behandling.
Jeg forplikter meg til å sende Grong kommune årlig oppgave over omsatt volum av
alkoholvarer i bevertningsstedet. Jeg samtykker i at det kan innhentes oppgave over
bevertningsstedets innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med tilvirknings-, engros- eller
salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige
bevillingsgebyret.
UNDERSKRIFT:
__________________________
sted/dato
__________________________
søkers underskrift
Vedlegg til søknaden:
Tegning av skjenkearealet
Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet
Dokumentasjon for styrers og stedfortreders kunnskap om alkoholloven

VEILEDNING FOR SØKNADEN
Søknad fremmes og behandles i henhold til Alkoholloven av 2. juni 1989.
Bevillingssøker. Skjenkerett gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller
juridisk person, f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har det
økonomiske ansvaret for selve skjenkevirksomheten, dvs. driftsselskapet. Dersom skjenkestedet skal drives som
enkeltmannsforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften, gis
bevillingen til denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person.
Eiere. Punktet (fylles ut med navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), foretaksnummer og
aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler oppføres i prosent.
Vandelskrav. Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver 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 vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs.
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgiftsog 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 søkeren dokumenterer hver persons vandel i den grad det er mulig, f.eks. ved framleggelse av skatteattester.
Kommunen kan videre be om uttalelse om vandel fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Styrer og stedfortreder. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av
eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvaret for å føre tilsyn med
utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om
godkjenning av ny styrer dersom den gamle slutter.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
Kravet om å ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for eksempel i forhold til skjenkestedets
størrelse. Hvis det er aktuelt å å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis i søknadsskjemaet under
punktet om stedfortreder.
Skjenkestedet. Her redegjøres det for driftskonsept, meny, og eventuelt annet publikumstilbud. Det skal gjøres rede for om
stedet presenteres med ulikt konsept til forskjellige tider, for eksempel om eventuelt mattilbud endres eller fjernes til visse
tider. Bruk eventuelt eget ark.
Alkoholvare. Dersom det gis brennevinsrett, vil det også bli gitt vin- og ølrett. Bruk eventuelt eget ark til å redegjøre for om
det søkes om brennevinsrett på særskilte vilkår, bare til sluttet selskap, tidsbegrenset e.l.
Type virksomhet. Bevillingen kan bare utøves for en bestemt type virksomhet. Det skal være samsvar mellom
virksomhetsbeskrivelsen i søknaden og det faktiske konsept publikum presenteres for på et bevertningssted. For
spiserestaurant utfylles eventelt eget skjema med nærmere opplysninger.
Skjenkeareal. Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge tegning over
skjenkeområdet.
Skjenketid. Skjenking av brennevin kan skje mellom kl. 13.00 og kl. 24.00. Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 til
kl. 01.00. Kommunen kan innskrenke eller utvide disse tidsgrensene for skjenking, men kan ikke tillate skjenking av
brennevin mellom kl. 03.00 og kl. 13.00 eller av øl og vin mellom kl. 03.00 og kl. 06.00. Tiden for skjenking av brennevin kan
ikke forlenges ut over skjenketiden for øl og vin. Utskjenket alkoholholdig drikk må være fortært senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

