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Søknad om serveringsbevilling 
 

(jf. Serveringsloven av 13. juni 1997 nr.55) 

 

 

 
 

 

 

1. Det søkes om slik bevilling 

 

Ny bevilling          Endring  
               │ 

Virksomheten er overdratt (dato)      

Informasjon om tidligere eier 

Navn       Org.nr.      

Adresse      postnr.      │Poststed      

Telefon      E-post      

 

2. Bevillingssøker 

 

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i serveringsloven?          Nei          Ja 

I tilfelle ja, hvilke?      

Bevillingssøker er enten en fysisk person eller et selskap 

A. Bevillingssøker er en person 

Navn       Fødselsnr.(11 

siffer)      

Bostedsadresse      

Postnr.          │Poststed      Skattekommune      

Telefon      E-post      

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening 

Firmanavn      Org.nr.      

Kontoradresse      

Postnr.          │Poststed      Skattekommune      

Daglig leder/kontaktperson      Fødselsnr.(11 
siffer)      

Telefon      E-post      

 

3. Eier av serveringssted 

A. Reelt underliggende eierforhold 

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. Og/eller organisasjonsnr. Og eierandel i prosent. 

Eiers navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 

siffer)      

Eierandel      

Adresse                            │Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

Eiers navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 
siffer)      

Eierandel      

Adresse                            │Postnr.          │Poststed      
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Telefon      E-post      

Eiers navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 
siffer)      

Eierandel      

Adresse                            │Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

Eiers navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 

siffer)      

Eierandel      

Adresse                            │Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold  mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

Navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 siffer)      

Adresse      Postnr.            │Poststed      

Telefon      E-post      Slekts-/familietilknytning      

Navn      Fødselsnr.(11 siffer)/org.nr.(9 siffer)      

Adresse      Postnr.            │Poststed      

Telefon      E-post      Slekts-/familietilknytning      

 

4. Daglig leder 

Daglig leder må være en fysisk person 

Navn      Fødselsnr. (11 
siffer)      

Bostedsadresse      

Postnr.          │Poststed      Skattekommune      

Telefon      E-post      

 

 

5. Serveringsstedet 

Navn      

Stedsadresse      │Gnr.               │Bnr.      Telefon      

Postnr.          │Poststed      

Serveringsstedets størrelse 

 

     M2 

Antall sitteplasser 

      

 

      

Serveringsstedets driftkonsept (sett kryss og gi nærmere forklaring nedenfor) 

Kafeteria Gatekjøkken Servering i danseretaurant Annet, spesifiser nedenfor 
 

Spiserestaurant        Pub                                  Servering i overnattingsvirksomhet 

Beskriv serveringsstedets driftkonsept, utforming, meny, ute-/inne servering, øvrige tilbud f.eks. hva slags gjester tilbudet retter seg mot. 
(fastbohttp://fmh.no/ende, turister, kurs og/eller konferanser etc.) 

      

 

Ønsket åpningstid 

 

Sommer 

Fra dato      │Til 

dato      

Fra kl.(tt.mm.)     │Til 

kl.(tt.mm)      

 

Hele året 

Fra kl.(tt.mm.)     │Til 

kl.(tt.mm)      

 

Vinter 

Fra dato               

│Til dato      

Fra kl.(tt.mm.)     │Til 

kl.(tt.mm)      
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6. Eier av den faste eiendommen 

Eiers navn      Fødselsnr./orgnr. (11/9 siffer)      

Bostedsadresse      Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

Eiers navn      Fødselsnr./orgnr. (11/9 siffer)      

Bostedsadresse      Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

Eiers navn      Fødselsnr./orgnr. (11/9 siffer)      

Bostedsadresse      Postnr.          │Poststed      

Telefon      E-post      

 

7. Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet (siste 10 år) 

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretakets navn og org.nr. 

Foretakets navn      Org.nr. (9 siffer)      

Personens navn      Posisjon/stilling      Fødselsnr.(11 
siffer)      

Foretakets navn      Org.nr. (9 siffer)      

Personens navn      Posisjon/stilling      Fødselsnr.(11 

siffer)      

 

7. Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet (forts.) 

Foretakets navn      Org.nr. (9 siffer)      

Personens navn      Posisjon/stilling      Fødselsnr.(11 
siffer)      

Foretakets navn      Org.nr. (9 siffer)      

Personens navn      Posisjon/stilling      Fødselsnr.(11 

siffer)      

 

Vedlegg som bør følge søknaden 

 

  1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet. 
 

  2. Skatteattest for søkere, eiere og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema 

        RF-1244 fastsatt av skattedirektoratet. 
  3. Målsatt tegning over serveringsstedet, ute og inne. 

 

  4. Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet. 
 

  5. Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven. (serv.l. §5) 

 
  6. Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. 

 

  7. Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdet bekreftet av selskapets revisor. 
 

  8. Kopi av melding til mattilsynet, med bekreftelse. 

 
  9. bekreftelse fra MVA-mannetallet. (Fylkesskattekontoret) 

 

10. Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeidskontrakt, 
           samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. (forsikringsselskapet) 

11. Adkomstdokumenter. (skjøte, leiekontrakt etc.) 

 
12. Finansieringsplan. (dersom kommunen ber om dette) 
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13. Drifts og likviditetsbudsjett. 

 
 

Antall vedlegg som følger søknaden 

            

 

Krav til vandel 

Bevillingshaver, daglig leder 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 diskriminering på grunnlag av 

etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punkt må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte 

som vil være uforenlig med drift av serveringssted. 
 

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av 

dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, 
vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

 

Ved vurdering av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn fem år. 
(jf. Serveringsloven §21, §7) 
 

Bekreftelse og underskrift 

Jeg bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i serveringsloven 

blir overholdt. 

 
Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av serveringsstedet, 

f.eks. skifte av daglig leder eller innstilling av driften m.m., jf. Serveringsloven §21, §14. 

 

Sted, dato                                                                │Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel      

 

Ufullstendige søknader vil bli returnert 
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Vedlegg til søknad om serveringsbevilling 
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