
Serveringsbevilling - søknad
Bevillingstype

Bevillingssøker

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

Hvis ja:

Ja Nei
Er virksomheten overdratt?

 
Hvis ja: Dato for overdragelse

Ja Nei
Er bevillingssøker registrert i Enhetsregisteret

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

 
Foretakets eller foreningens navn

  
 
 

Adresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

 
E-post

Skattekommune

Bevillingssøker

Søker registrert i enhetsregisteret

Søker ikke registrert i enhetsregisteret

Type bevilling

Er virksomheten overdratt?

Adresse Postnr./sted

Navn på virksomhet



Innsender

Hvis nei: Daglig leder

Fødselnummer

 

 
Telefon

 
E-post

Ja Nei
Er innsender og daglig leder samme person?

 
Fødselsnummer

  
Fornavn Etternavn

 
Telefon

 
E-post

 
Fornavn Etternavn



Eiere

EIere registrert i Enhetsregisteret

 
Organisasjonsnummer

 

Organisasjonsnavn

Adresse Postnummer/-sted

Eierandel i prosentSkattekommune

 
Organisasjonsnummer

 

Organisasjonsnavn

Adresse Postnummer/-sted

Eierandel i prosentSkattekommune

EIere som er privatpersoner

 
Fødselsnummer

 

Fullt navn

Adresse Postnummer/-sted

E-post Eierandel i prosentTelefon

 
Fødselsnummer

 

Fullt navn

Adresse Postnummer/-sted

E-post Eierandel i prosentTelefon

EIere som er virksomhet uten organisasjonsnummer

 
Navn

 
Adresse Postnummer/-sted

E-post Eierandel i prosentTelefon

 
Navn

 
Adresse Postnummer/-sted

E-post Eierandel i prosentTelefon

1

2

Legg ved oversikt på eget ark om det er �ere eiere enn det er plass til her.

2

1

2



Enkeltpersonforetak eller forening

Skattekommune

 
Slekts-/familietilknytning

Andre enn formelle eiere

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Ja Nei
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

 
Organisasjonsnummer

 

Organisasjonsnavn

Adresse Postnummer/-sted

Skattekommune

 
Navn på person med innflytelse Fødselsnummer

 
Slekts-/familietilknytning

Privatperson

 
Fødselsnummer

 

Fullt navn

Adresse Postnummer/-sted

E-postTelefon

Skattekommune

 
Slekts-/familietilknytning

 
Navn

 
Adresse Postnummer/-sted

E-postTelefon



Serveringsvirksomhet

Virksomhetstype og driftskonsept

Vedlegg

Serveringsstedets areal

 
Serveringsstedets navn

 
Stedsadresse

 
Postnr/sted

   
Telefon Gnr. Bnr.

  
E-post Nettadresse

Kafé
Spiserestaurant
Gatekjøkken
Pub
Servering i danserestaurant
Servering i overnattingssted
Annet

 

 
Spesifiser

  
 
 

Beskrivelse av konseptet

 
Forventet omsetning av mat i % av omsetningen

Legg ved utfyllende opplysninger om driftskonseptet

  
Areal innendørs (m2) Antall gjesteplasser innendørs

Ja Nei
Skal det serveres utendørs?

 
Antall gjesteplasser utendørs



Åpningstid

Fast åpningstid hele året

 
Fra kl. Til kl.

Sommersesong:
Fra dag - måned Til dag - måned

  
Fra kl. Til kl.

Årstidavhengig åpningstid

Vintersesong:
Fra dag - måned Til dag - måned

  
Fra kl. Til kl.

Eier av eiendommen

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

 
Organisasjonsnummer

 

Organisasjonsnavn

Adresse Postnummer/-sted

 
Telefon E-post

Privatperson

 
Fødselsnummer

 

Fullt navn

Adresse Postnummer/-sted

E-postTelefon

Virksomhet uten organisasjonsnummer

 
Navn

 
Adresse Postnummer/-sted

E-postTelefon

Skattekommune



Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Har noen av personene du hittil har oppgitt
• eid, kontrollert eller drevet andre foretak?
• vært styreleder, daglig leder eller stedfortreder i andre foretak?
Da må du opplyse om deres posisjon og foretakets navn og skattekommune.
Du trenger ikke opplyse om forhold som er lengre tilbake i tid enn 10 år.

 
Fødselsnummer Fullt navn

 
Rolle

 
Organisasjonsnummer Organisasjonsnavn

 
Skattekommune

Dokumentasjon

Signatur og dato

Skjemaet sendes til
Hammerfest kommune 
Postboks 1224
9616 Hammerfest NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post.

Legg ved
• Bekreftelse etablererprøven daglig leder
• Registrering hos Mattilsynet
• Bekreftelse på daglig leders tilknytning til serveringsstedet
• Firmaattest
• Leieavtale
• Tegningner over serveringsstedet
• Skatteattest for bevillingssøker

Mattilsynet

Jeg bekrefter at ovenstående 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 styrer/stedfortreder eller innstilling
av driften med mer.

 

Daglig leder har avlagt Etablererprøven
 

 
Navn på kommunen der etablererprøven ble avlagt

Serveringsvirksomheten er registrert hos Mattilsynet
 

Bekreftelse
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