
BEVILLINGER
 Brukervennlige og korrekte søknader til en hver tid
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Utfylling av søknad om skjenkebevilling hos Kongsberg kommune.

Ønsker du mer informasjon?

Helge Ruud, salgssjef
helge.ruud@prokom.no • 917 21 331

Nina Bjerkreim-Hanssen, seksjonssjef
nina.bjerkreim@prokom.no • 22 98 31 37

Asp-drift sikrer stabilitet, oppetid og alltid oppdaterte utgaver 
av søknadene. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, publikum 
får interaktiv veiledning gjennom hele søkeprosessen og data 
fra innsendte søknader kan overføres automatisk til 
kommunens sak-/arkivsystem.

Direkte oppslag i Enhetsregisteret sikrer utfylling av korrekte 
foretaksopplysninger. Sammen med valideringer og utfyllings-
kontroller kvalitetssikres søknadsdata som sendes inn og 
kommunen sparer tid på å etterkontrollere søknadene.

Kommune24:7 tilfredsstiller personopplysningslovens krav 
til behandling, lagring, utveksling og dokumentasjon av 
personopplysninger. Alle skjermdialogene er utformet i 
henhold til Elmer2-standarden for offentlige skjemaer på 
Internett.

Målform velges fra nedtrekksliste i skjermdialogen. 
Skjermdialogene leveres som standard på både bokmål og 
nynorsk.

Skjermdialoger for bevilling:
• Salgsbevilling – søknad om bevilling til salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1
• Serveringsbevilling – søknad
• Skjenkebevilling – søknad
• Skjenkebevilling – søknad om bevilling for én bestemt 

anledning (lukket og åpent arrangement)
• Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for èn 

enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
• Serverings- og/eller skjenkebevilling – søknad 

(kombiutgave)
• Omsetningsoppgave for alkohol

Ta i bruk skjermdialoger for bevillinger! 
Kontakt oss for et pristilbud for din kommune.

Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt å søke salgs-, skjenke- og 
serveringsbevilling via nettet. Brukervennlige skjermdialoger med interaktiv 
veiledning gjør søkeprosessen enkel og oversiktlig. Kommune24:7 gjør 
kommunen døgnåpen og sikrer korrekt innhold i søknadene.

BEVILLINGER
KommuNE24:7

Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO • Ordretelefon 22 98 31 56/58 • Ordrefaks 22 11 46 48 • E-post: ordre@prokom.no • www.prokom.no
I samarbeid med SPAMA – leverandør til bank og finans


