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Søknad om skjenkebevilling 
 

1. Opplysninger om skjenkested 

Navn       Organisasjonsnr       

Adresse       Gnr       Bnr       

Postnr      Poststed       Telefon       

E-post       

 

2. Bevillingssøker (fylles bare ut dersom søker er en fysisk person) 

Navn       Fødselsnr (11 siffer)       

Adresse       Bestått etablerprøven:     Ja    Nei 

Postnr      Poststed       Telefon       

 
3. Bevillingssøker er et firma (fylles ut når søker er et firma) 

Daglig leder       Fødselsnr (11 siffer)       

Firmanavn       Organisasjonsnr       

Adresse        

Postnr      Poststed       Telefon       

Hvis flere personer har eierinteresse oppgis: 

Navn Adresse Fødselsnr Eierandel 

                        

                        

                        

                        

                        

3.1 Styrer for skjenkebevilling: 

Navn       Fødselsnr (11 siffer)       

Postnr      Bestått kunnskapsprøven:   Ja   Nei 

3.2 Stedfortreder for styrer for skjenkebevilling: 

Navn       Fødselsnr (11 siffer)       

Postnr      Bestått kunnskapsprøven:   Ja   Nei 

3.3 Skjenketid 

Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 

                    

3.4 Søknad gjelder 

Søknaden gjelder for alkoholholdig drikk:     Gruppe 1    Gruppe 2    Gruppe 3 

3.5 Ordensvakter 

Er politiet kontaktet angående ordensvakter?      Ja   Nei 
 

Nord-Aurdal kommune 
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4. Serveringsstedets driftskonsept (kryss av) 

Kafeteria      Spiserestaurant      Diskotek      Bar      Gatekjøkken     Annet 
Beskriv virksomheten: 
      

Målgruppe: 
      

Aldersgrense       

 

4.1 Inneservering 

 Areal inne       Antall plasser inne       

4.2 Uteservering 

Ja   Nei Areal ute       Antall plasser ute       

4.3 Serveringsbevilling: 

Alle som driver et serveringssted, må ha en serveringsbevilling gitt av kommunen. 

Når er serveringsbevilling gitt?       

 

5. Søknaden gjelder (kryss av) 

Ny bevilling      Endring eksisterende bevilling      Fornying av bevilling     Eierskifte 

 Dato for eierskifte       

 

6. Erklæring 
� Jeg forplikter meg til å orientere Nord-Aurdal kommune om eventuelle endringer ved 

serveringsstedet. 
� Skifte av styrer/stedfortreder plikter jeg å melde fra om straks og søke om godkjenning av ny 
� styrer/stedfortreder. 
� Ved driftsendring forplikter jeg meg til å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting. 
� For beregning av bevillingsgebyret, forplikter jeg meg til å sende kommunen omsetningsoppgave 

over solgt mengde alkoholholdig drikk innen den frist kommunen setter. 
 

7. Vedlegg 
  Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften 

  Tegninger av skjenke- og serveringsarealet 

  Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten 

  Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve og etablererprøve (dersom prøven ikke er avlagt i 

Nord-Aurdal) 

 

8. Underskrift 
Sted       Dato       

Underskrift       

Ved å undertegne denne søknaden innestår jeg for at alle opplysninger gitt i skjemaet er 
fullstendige og korrekte 

  
Søknad med vedlegg sendes: 

Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes 
 


