SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING – ELLER SØKNAD SOM
GJELDER SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING
SØKNADEN GJELDER (kryss ut)
 Øl

 Vin

 Brennevin

 Ambulerende bevilling
(lukket selskap)

 En enkelt anledning
(åpent arrangement)

SØKER:
Navn:

Fødselsdato:

Adresse:
Telefonnr:

Telefaksnr:

Organisasjonsnr:
Regning sendes til kasserer:
SKJENKEBESTYRER:
Navn:

Fødselsdato:

STEDFORTREDENDE SKJENKEBESTYRER:
Navn:

Fødselsdato

NAVN PÅ LOKALET DER SKJENKINGEN SKAL FOREGÅ:

DATO FOR SKJENKINGEN:

ANTALL DELTAKERE:

SKJENKETID:

BESKRIVELSE AV ARRANGEMENTET:

STED:

DATO:

UNDERSKRIFT

Med ”sluttet selskap” forstås at det allerede før skjenkingen begynner, er dannet en
sluttet krets av bestemte personer for et bestemt formål i et bestemt lokale.
Søknaden sendes: Tranøy kommune, rådmannskontoret, 9304 Vangsvik.

Retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk ved ambulerende
skjenkebevilling eller for deltakelse en enkelt anledning:
Bevillingshaveren er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder for bestemmelser
gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med
alkohollovens formål.
Skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses
og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
-

Skjenking av brennevin må ikke skje til noen under 20 år.
Skjenking av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen under 18 år.
De samme bestemmelser gjelder for den/de som skjenker alkoholholdig drikk.

-

Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at
en person antas å måtte bli beruset.

-

Skjenking av brennevin må bare skje i mengder à 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for coctails.

-

Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg
alkoholvarer når de forlater lokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av
alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.

-

Skjenkingen må ikke foregå ut over den skjenketid som er fastsatt i denne bevilling.

Rådmannen gjør oppmerksom på at det kan foretas kontroll av skjenkevirksomheten ved
uanmeldt besøk av kommunens kontrollører. Kontrollørene kan oppholde seg i skjenkelokalet
så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på
skjenkebestemmelsene.
For øvrig gjelder bestemmelsene som fremgår av forskrift av 11. desember 1997 om
omsetning av alkoholholdig drikk mv, kap. 1 og 2.

Merknader:
Sluttet selskap:
Med ”sluttet selskap” menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet
krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på
skjenkestedet, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Medlemmene i selskapet
må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse
former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner bare å skrive seg på
en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må også initiativet komme utenfra, ikke fra
skjenkestedet. I sistnevnte tilfelle hjelper det ikke at antallet gjester er begrenset og
innbydelsen i et avertissement er betegnet som ”sluttet selskap”.

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING
Rådmannen har på delegert myndighet gjort følgende vedtak i ovennevnte sak:
-

Søknad fra _____________________ om skjenkebevilling for en enkelt anledning for øl og vin
__________________________, innvilges.
_____________________________________, godkjennes som skjenkested for bevillingen.
Skjenketiden er kl. 20.00 til kl. 02.00.
_________________________, født. _________________, godkjennes som skjenkestyrer, med
_____________________, født _________________, godkjennes som stedfortreder.
Skjenkeavgiften fastsettes til kr 250,- for bevillingen.
Skjenkingen må ikke skje til personer under 18 for øl og vin, jfr Alkohollovens § 1-5.

Viser for øvrig til alkoholloven og forskrift gitt med hjemmel i denne.
Faktura for innbetaling av skjenkeavgift tilsendes kasserer.

