Til:
Bindal kommune
Rådhuset
7980 Terråk

Søknad om skjenkebevilling
UTVIDET
AMBULERENDE




Bindal kommune
Løpenr:
Arkivsaknr:
Mottatt dato:
Emnekode: U63
Saksbeh:

(Sluttet selskap) Alkoholl. § 4-5

Søknadsfrist: Minst
ENKELTANLEDNING 
3 uker før arrangementet. Alkoholl. § 1-6, 3.ledd

1. SØKER
Navn/Firma/Forening

Telefon

Telefaks

Adresse

Postnr

Sted

Navn / Firma / Etablissement

Telefon

Telefaks

Adresse

Postnr.

Sted

2. SKJENKESTEDET

3. TYPE ALKOHOL (sett kryss)

Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 % alkohol
All alkoholholdig drikk





4. ØNSKET SKJENKETID
Dato

Alkoholholdig drikk under 22 % alkohol

Fra kl.

Til kl.

Alkoholholdig drikk over 22 % alkohol

Fra kl.

Til kl.

5. SKJENKEAREAL (Beskriv området det søkes bevilling for, angi m2, utforming, plassering av bar med mer)

6. SKJENKEANSVARLIG
Navn:

Fødselsnr:

Telefon

Adresse:

Postnr.

Sted:

Stedfortreder:
Navn:

Fødselsnr:

Telefon

Adresse:

Postnr.

Sted:

7. OPPLYSNINGER OM ARRANGEMENTET

8. BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT Jeg bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og forplikter meg
herved til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted og dato

Bevillingssøkers underskrift/firmastempel

SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK VED ENKELTANLEDNING OG
AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING
Styrer for bevillingen er ansvarlig for utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at det ikke
skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen. Dette innebærer at styrer
har ansvaret for å gi alle som skjenker alkoholholdig drikk nødvendig kunnskap om
regelverket, og påse at de overholder dette.
Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen:
•

Skjenking eller utlevering av brennevin til person under 20 år og skjenking eller
utlevering til person under 18 år av annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og
lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrenser gjelder for den som skjenker
alkoholholdig drikk.

o Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte
at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.
o Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg
alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Styrer plikter å ha kontroll med all bruk av
alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for.
o Det skal ikke skjenkes utover tillatt skjenketid, og ikke skjenkes/nytes utenfor det
området bevillingen er gitt.
o Arrangør er ansvarlig for gjestene som er til stede i lokalet, og området i umiddelbar
nærhet under og etter arrangementet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av
rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har arrangør plikt til å sørge for at
vedkommende forlater stedet. Arrangør har også plikt til å sørge for at personer som
trenger det, får nødvendig bistand.
Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk av kommunens
kontrollør. Kontrolløren vil ta kontakt med de ansvarlige før eller etter kontrollen, og kan
oppholde seg i skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner
sted brudd på skjenkebestemmelsene.
MELDING TIL POLITIET
I henhold til politiloven § 11 skal politiet gies melding om alle typer arrangement. Videre skal
de uttale seg om hvorvidt det kreves vaktstyrke ved arrangementet og størrelsen på denne for
å avvikle arrangementet.

