SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING FOR
SKJENKING VED ENKELTANLEDNING
- FOR LAG, FORENING OG PRIVATE PERSONER
Navn:

………………………………………………………………………

SØKER
Adresse: ………………………………………………………………………
HJEMMEL

I medhold av kommunestyrets vedtak i ksak 20/96 om ambulerende
skjenkebevilling søkes det herved om skjenking ved enkelt anledning.

FORMÅL

Formålet med denne skjenking/arrangement er:
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………

Antall personer ved arrangementet:……….. Sted: …………………..……....
Dato: …………………………

TID OG
STED M.V.

TYPE
ALKOHOLHOLDIG
DRIKK

Søker er kjent med bestemmelsene i Alkoholloven og kommunens fastsatte
skjenketider.
….…..…………………………..
dato og søkers underskrift
Det søkes om skjenking av:
 Alkohol gr. 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
 Alkohol gr. 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
 Alkohol gr. 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol)
Vedtak:

VEDTAK

1. ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………...
2. Det forutsettes at søker og/eller arrangør har et alkoholfritt alternativ
som serveringstilbud.
Rødøy kommune, den ….. / ……
KOPI

Kopi sendes:
 Lensmannen i Rødøy
 Søker

2009-06

………………...…………..……………
Underskrift
 Kommunekassen
 Kommunerevisjonen

Rødøy kommune

REGELVERK FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING
SØKNAD OG BEVILLING
1. Søknad om ambulerende skjenkebevilling skal sendes kommunen på eget skjema.
2. Bevillingen skal bare gjelde for en enkelt anledning.
3. Bevillingen skal bare gjelde til deltakere i ”sluttet selskap”.
4. Bevillingen kan bare gis til person ansvarlig for ”selskapet” og over 20 år, som må
antas ikke å ville misbruke skjenkeretten.
BEVILLINGSHAVER SKAL VÆRE KJENT MED FØLGENDE REGLER
5. Forbudet mot skjenking til berusede personer:
Det må heller ikke skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart
beruset. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart beruset, må
det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den/de berusede er fjernet.
6. Aldersgrensene for skjenking (Alkoholloven § 1-5).
7. Forbudet mot salg/skjenking med rabatt.
8. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk.
9. Påbudet om at det skal finnes alkoholfritt alternativ (øl og vin)
BEVILLINGSHAVER SKAL OGSÅ KJENNE TIL
10. Definisjon av alkoholholdig drikk (AL§1-3)
11. Mengdebegrensningene i forskriftens § 1-8. (Brennevin kan bare skjenkes i mengder á
2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av cocktails)
12. Definisjon av ”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 av 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 skriver 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 at innbydelsen i et avertissement er betegnet
som ”sluttet selskap”.
13. Kommunens kontrollapparat og rutiner.
14. Straffebestemmelsene i Alkoholloven for overtredelser (AL §§ 10-1 - 10-4)
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil
6 måneder.
15. Betaling av avgift til kommunen.
16. Kommunens fastsatte skjenketider.

Søker på bevilling er kjent med ovenstående

……………………………………………………
Sted, dato og navn
2009-06

