
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV 
ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1  

(2.50 - 4.7 volumprosent alkohol) 

 
01.10.2020 - 30.09.2024 

 
SALGSSTEDET 
 
Butikkens navn ..................................................................................................................... 
 
Adresse: .......................................................Postnr:........................Poststed: .................... 
 
Telefonnr.: ...............................................    E-postadresse: ................................................ 
 
 
BEVILLINGSSØKER (søker må være en juridisk eller fysisk person) 
 
Firma / driftsselskap / organisasjon / navn: .......................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
Org.nr.: ....................................................................................................................................................  
 
Adresse: ............................................................ Postnr: ................... Poststed: ................................ 
 
Telefonnr.: ......................................................... E-postadresse:  ........................................................  
 
Daglig leder: ...................................................... Fødselsnr (11 siffer): ................................................ 
 
Adresse: ............................................................ Telefonnr: ................................................................. 
 
Styreleder driftsselskap: .................................. Fødselsnr (11 siffer): ................................................ 
 
Adresse: ............................................................ Telefonnr: ................................................................. 
 
Kontaktperson (den som har kontakt med bevillingsmyndigheten): ............................................... 
 
Telefon: ...........................  E-post adresse: .......................................................................................... 
 
Selskapsform AS ANS DA Enkeltpersonsforetak Annet 
(kryss av her):      
 
Eiere - person(er): 
Navn Adresse Fødselsnr. Eierandel i % 
    
    
Eiere - selskap(er): 
Firmanavn Adresse Org. nr. Eierandel i % 
    
    
    
 
SØKNADEN GJELDER: 
 
Ny bevilling:                                                                 .......................................................................... 
 

Lillesand kommune 
 



Endring i eksisterende bevilling:                               .......................................................................... 
 
Ny bevilling etter eierskifte:                                       .......................................................................... 
 
Ved eierskifte skal dato for overdragelsen oppgis: .......................................................................... 
 
Type virksomhet/utsalgssted: 
Ordinær dagligvareforretning: ..................................................................... 
Nettsalg:…………………………………………………………………………….. 
Mikrobryggeri:……………………………………………………………………… 
 
Annet – i tilfelle må dette beskrives .............................................................. 
 
Salgslokalet (tegninger vedlegges) m2 
Salgsareal for alkoholholdig drikk  
Salgsstedets totale areal  
 
 Antall liter 
Forventet omsetning av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 - 2.50 – 4.75 volumprosent i liter: 

 

 
 
ÅPNINGSTIDER: 
 
Hverdager  fra kl ................................... til kl .................................. 
 
Lørdag       fra kl ................................... til kl .................................. 
 
Dersom butikken har søndagsåpent: fra kl ............................... til kl ................................... 
 
 
SALGSTIDER FOR ALKOHOL: 
Hverdager  fra kl ................................... til kl .................................. 
 
Lørdag       fra kl ................................... til kl .................................. 
 
(Det kan ikke selges alkoholholdig drikk på søndager) 
 
Har salgsstedet helårsdrift 
Ja: Nei: 

Hvis nei - i hvilke perioder er stedet åpent? 
 

 
Er internkontrollopplegg etter alkoholloven utarbeidet? 
Ja: Nei: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STYRER FOR SALGSBEVILLINGEN 
 
Navn: ...................................................................  Fødselsnr (11 siffer: ............................ 
 
Adresse: .............................................................  Postnr: ................Poststed: ........................ 



 
Telefonnr.: ..........................................................  E-postadresse: ............................................ 
 
 Nei Ja I kommune Årstall: 
Kunnskapsprøve i alkoholloven er avlagt (kryss av her):     
 
STEDFORTREDER FOR STYRER 
 
Navn: ...................................................................  Fødselsnr (11 siffer: ............................. 
 
Adresse: .............................................................  Postnr: ................Poststed: ......................... 
 
Telefonnr.: ..........................................................  E-postadresse: ............................................. 
 
 Nei Ja I kommune Årstall 
Kunnskapsprøve i alkoholloven er avlagt (kryss av her):     
 
 
 
VEDLEGG  
 
 Følgende vedlegg skal følge søknaden: 

 
Kryss av 
her: 

1. Firmaattest (ikke eldre enn to måneder) for alle selskaper som er involvert i driften 
av stedet 
For Aksjeselskap – aksjebok 
For ANS / DA – Selskapsavtale 

 

2 Skatteattest for bevillingshaver (ikke eldre enn 2 måneder)  
3. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet, dvs 

ansettelsesforhold eller eierinteresser. 
 

4. Kopi av bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder   
5. Byggegodkjenning/bruksendring for lokalene – ved nye søknader  
6. Tegninger av salgsstedet i A4 format. Salgsarealet skal være skravert.  
7. Egenerklæring på at det foreligger et leieforhold til lokalene hvor det søkes om 

bevilling, eller kopi av leiekontrakt / fremleiekontrakt. Det må gis opplysninger om 
når leiekontrakten utløper. 

 

8. Driftskonseptet skal beskrives, eks type salgssted, dagligvare, 
grønnsakforretning, annen spesiell stil eller profil ved driften, antall årsverk og 
antall ansatte . 

 

9. Bekreftelse på at bedriftens internkontrollopplegg etter alkoholloven er utarbeidet 
skal vedlegges. Internkontrollopplegget er gjenstand for kommunal kontroll 

 

 
 



 
 
Undertegnede forplikter seg til å orientere Lillesand kommune om: 
- innstilt drift av salgsstedet ut over tre uker 
- endringer når det gjeder "den for hvis regning virksomheten drives" dvs den økonomisk ansvarlige 
- endringer når det gjelder personer som direkte eller indirekte kotrollerer mer enn en tredjedel av 

eierandelen i det selskapet som er bevillingshaver eller som oppebærer en vesentlig del av 
stedets inntekter 

- skifte av kontaktperson 
- andre endringer i driften av stedet som har betydning for bevillingen f eks endringer i salgsareal, 

konseptendring, navneendring osv. 
 
Undertegnede forplikter seg til å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer 
som krever kommunal godkjenning / behandling. 
Undertegnede forplikter seg til å sende kommunen årlig oppgave over antall liter omsatt alkohol i 
gruppe 1 på salgsstedet. Oppgaven skal brukes til fastsettelse av bevillingsgebyret. 
 
Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over salgsstedets innkjøp av øl fra leverandører med 
tilvirknings- eller engrosbevilling for øl, til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige 
bevillingsgebyret. 
Unnlatelse av å sende inn omsetningsoppgave, eller av å betale bevillingsgebyret kan føre til 
inndragning av bevillingen. 
 
Sted: Dato: Underskrift: Navn (med blokkbokstaver) 
    

 
 
 
Ved mangelfull utfylt søknad blir denne returnert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPPLYSNINGER TIL SØKNADEN 
Bevillingssøker. 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 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 salgsvirksomheten, dvs. driftsselskapet.  
Dersom salgsstedet drives som enkeltpersonsforetak, 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. 
 
Eier(e).  
Navn, adresse, fødselsnummer (for fysiske personer med eierinteresser), organisasjonsnummer og 
aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser) fylles ut. 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 
bevillingshaver og 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-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 
Kommunen kan be om at bevillingssøker redegjør for hvem det er relevant å vurdere i forhold til 
vandel. Kommunen kan be om at søkeren dokumenterer hver persons vandel i den grad det er mulig, 
f.eks. ved framleggelse av skatteattester. Kommunen sender søknaden til uttalelse til politiet og 
skatte- og avgiftsmyndighetene i tillegg til sosialtjenesten. 
 
Styrer og stedfortreder. 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder for styrer, som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i 
virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, 
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/stedfortreder 
dersom styrer/stedfortreder slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått 
kunnskapsprøve 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 salgsstedets størrelse. Hvis det er 
aktuelt å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis. 
 
Salgsstedet. 
Her opplyses det om butikkens navn, adresse og vareutvalg. Søknader om nettsalg må beskrive 
hvordan varene skal utleveres og internkontrollen for å overholde alkohololvens bestemmelser. 
Merk at det ikke kan gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.  
 
Butikkens areal. 
Salgsbevillingen kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale 
 
Internkontrollopplegg: 
Internkontrollopplegg etter alkoholloven skal utarbeidet, og er gjenstand for kommunal kontroll 
 
Helårsdrift: 
Om helårsdrift sier ruspolitisk handlingsplan at skjenke- og salgsbevillinger i sentrum forutsettes gitt 
søkere som skal ha helårsdrift av virksomheten. Utenfor sentrum legges det til grunn at søker 
fortrinnsvis skal ha helårsdrift. 
 
Søknaden sendes: 
Lillesand kommune 
Rådmannen,  
Pb 23 



4791 Lillesand            eller postmottak@lillesand.kommune.no 


