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Ringsaker kommune 
Postboks 13 
2381 Brumunddal 
 
 
 
 

S Ø K N A D  O M  S A L G S B E V I L L I N G  
 ETTER ALKOHOLLOVEN. 

 
 
Det søkes om rett til å selge alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol, (jfr. alkoholloven § 3-1).  
 
 
1. UTSALGSSTEDET 
 
Alle underpunktene under punkt 1 skal fylles ut. 
 
 
Navn :................................................................................. 
 
Stedsadresse :.................................................................................................................... 
Postnummer :................................     Poststed  :............................................................... 
 
Telefonnr. :................................     Telefaksnr:............................................................. 
 
Utsalgsstedets størrelse          :.................................................kvadratmeter salgsflate. 
 
 
 
1A. BUTIKKENS VAREUTVALG. 
(Nærmere forklaring finner du i veiledningen.) 
 
............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
1B. BUTIKKENS ÅPNINGSTIDER 
 
Mandag - fredag    fra kl................... til kl............................ 
Lørdag      fra kl................... til kl............................ 
 
Dersom det holdes åpent andre dager, gjør du nærmere rede for dette. 
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1C. DRIVER DU NOEN ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET I DEN SAMME 
BYGNINGEN SOM BUTIKKEN DER DU SØKER SALGSBEVILLING? 
 
Har bevillingssøkeren noen annen forretningsdrift i den samme bygningen som butikken det 
søkes bevilling ved, oppgis hva slags virksomhet dette er.  
Dreier det seg om annen salgs- eller serveringsvirksomhet, opplyses i tillegg hvordan disse 
lokalene bygningsmessig er adskilt fra butikken der salgsbevillingen skal utøves. 
Bruk evt. eget ark - planskisse. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
2. BEVILLINGSSØKER 
 
Fyll ut enten punkt A eller B. 
 
 
A. BUTIKKEN DRIVES AV ET ENKELTPERSONFORETAK. 
 
Foretakets navn: .............................................................Organisasjonsnummer:........................ 
 
Navn på personen som eier foretaket:.............................................. Personnummer.................... 
 
Adresse :.............................................................................................................................. 
 
 Skattekommune :.....................................Telefonnr.- dagtid.................................... 
 
 
B. BUTIKKEN DRIVES AV ET SELSKAP. 
 
Selskapets navn:............................................................ Organisasjonsnr:............................. 
Kontoradr. :.............................................................................................................................. 
Skattekommune:.....................................Telefonnr.:...........................Telefaksnr......................... 
 
Selskapets daglige leder:.....................................................    Personnr.:...................................... 
 
Selskapets kontaktperson overfor kommunen:................................................ Telf.nr................. 
 
 

Har selskapet andre bevillinger etter 
alkoholloven?                                                 Nei 

           
       Ja    

 

     Hvis ja, oppgi hvilke steder og bevillingskommune(r). 
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HVEM EIER DRIFTSSELSKAPET? 

 
Her skal du gjøre rede for hvem som har eierandeler i selskapet som søker bevilling. Hvis  
andeler tilhører et annet selskap, skal det også gjøres rede for hvem som eier dette 
selskapet.Du skal i redegjørelsen ”nøste” tilbake til den/de personen(e) som er de reelle 
eierne. 
Eierstrukturen kan evt. klargjøres på eget ark som vedlegges søknaden. 
 
 
1. Navn...................................................... Personr./organisasjonsnr...................................... 
 
    Adresse...........................................   Eierandel......................... Sakttekommune.................. 
 
 
2. Navn...................................................... Personr./organisasjonsnr...................................... 
 
    Adresse...........................................   Eierandel......................... Sakttekommune.................. 
 
 
3. Navn...................................................... Personr./organisasjonsnr...................................... 
 
    Adresse...........................................   Eierandel......................... Sakttekommune.................. 
 
 
4. Navn...................................................... Personr./organisasjonsnr...................................... 
 
    Adresse...........................................   Eierandel......................... Sakttekommune.................. 
 
 
 
 
3. STYRER FOR BEVILLINGEN 
 
 

Navn :......................................................................Personnr.(11 siffer)................................... 

Bostedsadr. :............................................................................................................................ 

 Skattekommune: ............................................................... 

 
 
Styreren har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for salgsbevilling 
den:…………………………… 
                       dato,mnd,år 
 
 
Styreren har ikke avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for salgsbevilling, og 
vedkommende er meldt opp til prøve den: …………………………… 
                                                                                  dato,mnd,år 
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4. STEDFORTREDER FOR STYREREN 
 

Navn :......................................................................Personnr.(11 siffer)................................. 

Bostedsadr. :........................................................................................................................... 

  Skattekommune:..................................................................... 
 
 
 
Stedfortrederen har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for salgsbevilling 
den:…………………………… 
                     dato,mnd,år 
 
 
Stedfortrederen har ikke avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for salgsbevilling, 
og vedkommende er meldt opp til prøve den: …………………………… 
                                                                                      dato,mnd,år 
 
 
 
5. ANDRE MED VESENTLIG INNFLYTELSE OVER SKJENKEVIRKSOMHETEN. 
 
Dersom det er andre enn selskapets/foretakets eier(e), styrer og stedfortreder som har 
vesentlig innflytelse over driften av serveringsstedet, skal du oppgi dette her. Her oppgir du 
også personer som oppebærer en vesentlig del av virksomhetens avkastning, dersom disse 
ikke står oppført ellers i søknaden.  
 
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas 
hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes, (jfr. 
alkoholloven § 1-7b): 

• Ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende 
forhold. 

• Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken. 
• Ektefelle til person som bor sammen med person som er nevnt i foregående punkt i 

ekteskapslignende forhold. 
 
 
5A. PERSONER SOM FÅR EN VESENTLIG DEL AV VIRKSOMHETENS AVKASTNING. 
(Bruk evt. eget ark.) 
 
 
1. Navn :........................................................... Fødselsnr./evt. org.nr........................................ 
    Adresse :............................................................... Skattekommune:....................................... 
    Tilknytning til virksomheten:......................................................................... 
 
 
2. Navn :........................................................... Fødselsnr./evt. org.nr........................................ 
    Adresse :............................................................... Skattekommune:....................................... 
    Tilknytning til virksomheten:......................................................................... 
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5B. ANDRE PERSONER MED VESENTLIG INNFLYTELSE OVER DRIFTEN. 
(Bruk evt. eget ark.) 
 
 
1. Navn :........................................................... Fødselsnr./evt. org.nr........................................ 
    Adresse :............................................................... Skattekommune:....................................... 
    Tilknytning til virksomheten:......................................................................... 
 
2. Navn :........................................................... Fødselsnr./evt. org.nr........................................ 
    Adresse :............................................................... Skattekommune:....................................... 
    Tilknytning til virksomheten:......................................................................... 
 
 
 
 
6. EIER AV DEN FASTE EIENDOMMEN 
 
Her oppgir du hvem som eier bygningen der butikken holder til. 
 
Navn  :............................................................................ 
 
Adresse :.............................................................................................................................. 
 
 
 
7. OBLIGATORISKE VEDLEGG. 
 
Sett kryss. 
 
  Oppdatert firmaattest for det selskapet/foretaket som søker bevilling, og evt. eierselskap.
 
 
  Bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt i virksomheten. Dokumentasjon er 

ikke nødvendig hvis styrer og/eller stedfortreder samtidig er eier(e) av bedriften. 
 
          
  Kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, dersom prøven  
         ikke er avlagt i Ringsaker kommune. 
 
 
  Andre vedlegg. Angi hvilke: 
      
         Vedlegg 1:……………………………………………………. 
          
         Vedlegg 2:……………………………………………………. 
           
         Vedlegg 3:……………………………………………………. 
          
         Vedlegg 4:……………………………………………………. 
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8. UNDERSKRIFT 
 
 
 
 
..........................................................................., den.................................................... 
sted 
 
 
 
 
................................................................................................. 
bevillingssøkers underskrift og stempel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILEDNING FOR UTFYLLINGEN FØLGER. LES DEN NØYE! 
 

UFULLSTENDIGE SØKNADER BLIR RETURNERT. 
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VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNAD OM SALGSBEVILLING. 
 
Punkt 1 - UTSALGSSTEDET. 
Først oppgir du butikkens navn, steds- og postadresse, telefonnummer og evt. 
telefaksnummer. 
 
En bevilling kan bare utøves i bestemte, godkjente lokaler (jfr. alkoholloven § 3-1, 2.ledd). 
Under utsalgsstedets salgsflate oppgis størrelsen på det lokalet der bevillingen skal utøves. 
Lagerrom og kontor tas f.eks. ikke med. 
 
1A. Butikkens vareutvalg. 
Under utsalgsstedets varesortiment skal du opplyse om det føres et fullverdig utvalg av 
dagligvarer.Med dette menes bl.a. matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, 
vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- 
og pussemidler. De vanligste daglivarene må utgjøre en vesentlig del av butikkens totale 
omsetning for at det skal regnes som et dagligvareutsalg. 
Hvis så er tilfellet, er det tilstrekkelig å bekrefte at man har et fullverdig dagligvaresortiment. 
 
Dreier det seg ikke om en dagligvareforretning, skal de varegruppene som føres, være 
spesifisert. (jfr. også  alkoholloven § 3-1, 2.ledd).  
 
Det er forbud mot å gi salgsbevilling for øl til bensinstasjon og kiosk  
(Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-4).   
 
1C. Annen forretningsvirksomhet i den samme bygningen som butikken det søkes 
bevilling ved.  
Dersom bevillingssøkeren selv driver annen forretningsvirksomhet i den samme bygningen 
som utsalgsstedet det søkes bevilling for, skal det opplyses hva salgs virksomhet dette er. 
Eksempelvis kan dette være kafeteria, gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon m.v. 
I tillegg angis hvordan lokalene der denne virksomheten holder til, bygningsmessig er adskilt 
fra utsalgsstedet der salgsbevillingen for alkoholholdig drikk skal utøves. Lokalene kan 
eksempelvis være plassert i hver sine etasjer, i adskilte rom med egen inngang e.l. 
Opplysningene kan om nødvendig synliggjøres på planskisse som vedlegges søknaden. 
 
 
Punkt 2 - BEVILLINGSSØKER. 
 
Den som søker bevillingen, betegnes som bevillingshaver hvis søknaden innvilges. 
Bevillingshaver er den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten/driften  
(alkoholl.§ 1-4b). Dette vil normalt være enten en person, som driver butikken som et 
enkeltpersonforetak, eller et selskap. Når et selskap søker bevilling, skal det gjøres rede for 
hvem som eier alle andelene i selskapet. Dersom et annet selskap har eierandeler, skal du  
også opplyse om hvem som eier dette selskapet.  
Det kreves at redegjørelsen “nøster” tilbake til den/de personen(e) som er de reelle eierne. 
 
Fyll ut enten pkt.A ellerB. 
 
Punkt 3 – STYRER FOR BEVILLINGEN 
Bevillingen skal ha en styrer som er godkjent av kommunen. Personen skal være over 20 år. 
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Styreren må være ansatt i salgsvirksomheten eller arbeide der i kraft av eierstilling. Som 
styrer kan bare utpekes den personen som har styringsrett over salget av alkoholholdig drikk, 
og som er ansvarlig for å føre tilsyn med utøvingen av bevillingen. Dette vil normalt være 
butikkens daglige leder. Det kreves at styreren har bestått kunnskapsprøve om 
alkohollovgivningen for salgsbevilling.  (Alkoholl. § 1-7c). 
 
Punkt 4 – STEDFORTREDER FOR STYREREN. 
Bevillingen skal ha en stedfortreder for styreren, og denne skal være godkjent av kommunen. 
Personen må være over 20 år. Stedfortrederen må være ansatt i salgsvirksomheten eller 
arbeide der i kraft av eierstilling. I styrerens fravær overtar stedfortrederen ansvaret –  
jfr. foregående punkt. 
Den som godkjennes som stedfortreder, må ha bestått kunnskapsprøven om 
alkohollovgivningen for salgsbevilling.  (Alkoholl. § 1-7c)    
 
Punkt 5 - ANDRE MED VESENTLIG INNFLYTELSE OVER VIRKSOMHETEN. 
Du har i punktene foran gjort rede for hvem som eier drifsselskapet/foretaket og hvem som 
skal være styrer og stedfortreder for bevillingen. Det kan være tilfeller der også andre er i en 
slik posisjon at de kan utøve stor innflytelse over måten stedet drives på. Disse personene skal 
du gi oversikt over her. 
 
5A - Personer som får en vesentlig del av virksomhetens avkastning. 
Her skal du føre opp personer som ikke er formelle eiere, men som likevel mottar en vesentlig 
del av virksomhetens avkastning. Det siktes her til personer som har rett til avkastning, 
uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Begrepet ”avkastning” er ikke begrenset til 
økonomisk utbytte, men vil også omfatte en rekke andre fordeler. Eksempler på dette kan 
være rett til billig bolig, lån eller lignende.  
 
5B - Andre personer med vesentlig innflytelse over driften. 
Dersom det er andre personer enn de som allerede er nevnt, som øver betydelig innflytelse på 
hvordan stedet drives, skal du ta disse med her.  
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse over virksomheten, kan det også tas 
hensyn til den innflytelsen som utøves av personer som står vedkommende nær. I 
søknadsskjemaet er det angitt hvem som alkoholloven, jfr. § 1-7b, regner som ”nærstående”.  
Det understrekes at opplysninger om nærstående personer bare blir vurdert dersom det er 
stor grad av sannsynlighet for at vedkommende har en vesentlig innflytelse over driften 
av bevillingsstedet. 
 
Punkt 8 - UNDERSKRIFT. 
Den som søker om bevilling, må datere, stemple og skrive under søknaden. Dersom det er et 
selskap som søker om bevilling, underskrives søknaden av den som har fullmakt til å skrive 
under på selskapets vegne. 
 

DET SKAL VÆRE FULLSTENDIG SAMSVAR MELLOM OPPLYSNINGENE I 
SØKNADEN OG DEN FAKTISKE DRIFTEN AV BUTIKKEN. 

 
 
 

KORT ORIENTERING OM KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN 
FØLGER PÅ NESTE SIDE. 
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KORT ORIENTERING OM DEN ALKOHOLPOLITISKE VURDERINGEN AV 
SØKNADEN I HENHOLD TIL KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN. 
 
De alkoholpolitiske prinsippene som kommunen velger å legge til grunn for 
bevillingspolitikken, baseres på utøving av forvaltningsrettslig skjønn. I alkoholloven § 1-7a 
er det tatt inn eksempler på relevante forhold som det kan legges vekt på, bl.a. 
bevillingsstedets karakter, beliggenhet og målgruppe.  
 
Kommunestyret vedtok den 23. mai 2007, sak nr. 60, ny ruspolitisk handlingsplan for 
Ringsaker kommune. Planen består av 2 deler, generell del og alkoholpolitiske 
retningslinjer. De alkoholpolitiske retningslinjene klargjør prinsippene for kommunens 
skjønnsutøving i bevillingssaker. Det er i kommunestyresak nr. 84/07 vedtatt at de 
alkoholpolitiske retningslinjene skal tre i kraft ved inngangen av ny bevillingsperiode i 2008.  
 
De alkoholpolitiske retningslinjene angir slikt hovedmål for kommunens bevillingspolitikk: 
 
Ringsaker kommune skal føre en alkoholpolitikk som bygger opp under alkohollovens 
formål og nasjonale mål om å redusere totalforbruket av alkohol. Spesielt skal det siktes 
mot å skape sunne holdninger blant barn og ungdom til alkohol som et rusmiddel.  
Samtidig skal det anspores til moderat alkoholforbruk i den voksne delen av befolkningen. 
 
Om alkoholfrie arenaer sies i retningslinjene: 
 
Barn og ungdom har voksne personer som rollemodeller, og de tar lett til seg holdninger og 
adferd som de voksne synliggjør.  
Ringsaker kommune skal føre en bevillingspraksis som skjermer visse arenaer og 
arrangement for den signaleffekten som voksnes alkoholkonsum har. 
 
Det skal ikke tillates omsetning av alkoholholdig drikke:   
 
 

• I tilknytning til arenaer som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom, når aktiviteten 
pågår. 
 
I tvilstilfeller skal det vektlegges hvorvidt det på området er tilrettelagte aktiviteter 
hvor barn eller ungdom kan delta. I så fall skal bevilling ikke gis. 
 

• Under kulturaktiviteter og andre aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom, etter 
de samme bestemmelsene som gitt i pkt 1. 

 
Det skal ikke tillates konsumering av alkoholholdig drikke i: 
 

1. Skolelokaler. 
2. Kommunale barnehager. 
3. Kommunale fritidsklubber, ungdomsklubber o.l. som er åpne for brukere under 18 

år”. 
 
 
Hele dokumentet finnes på kommunens hjemmeside på internett: 
www.ringsaker.kommune.no 
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