
  

Overhalla kommune                                                      

 - Positiv, frisk og framsynt -                                       
Sentraladministrasjonen 

        Søknad om skjenkebevilling 

 
Søknad gjelder (sett kryss): 

 

Ambulerende bevilling. Sluttet selskap, jfr. Alkohollovens § 4-5   

Enkelt anledning, åpent arrangement, jfr. Alkohollovens § 1-6, 3. ledd   

 

Det søkes om bevilling for (sett kryss): 

 

Alkoholholdig drikke gruppe 1 (volumprosent inntil 4,7)  

Alkoholholdig drikke gruppe 2 (volumprosent fra 4,7 og inntil 22)  

Alkoholholdig drikke gruppe 3 (volumprosent fra 22 og inntil 60) 

 

Opplysninger om søker/arrangementet: 

 

Bevillingssøker (firma, forening, klubb etc.):_____________________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________________________________________ 

 

Telefon:________________________________ E-post:_______________________________ 

 

Styrer/Ansvarlig:_________________________ Fødselsdato:___________________________ 

 

Stedfortreder:___________________________  Fødselsdato:___________________________ 

 

Dato:_________________ Anledning/arrangement:_____________________________________ 

 

For hvem:___________________________  Antall gjester:__________________________ 

 

Skjenketid fra kl________ til ___________ (maks kl. 01.00)  

 

Skjenkeretten skal benyttes i følgende lokale:______________________________________________ 

 

 

__________________      ______________________ 

Sted, dato        Underskrift 

 
Søknaden returneres til: 

Overhalla kommune 

Servicesenteret 

7863 Overhalla 

Evt. E-post:  

postmottak@overhalla.kommune.no 

 

Vedlegg: Retningslinjer Ambulerende skjenkebevilling 

  Utdrag av lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV AMBULERENDE 
SKJENKEBEVILLING I OVERHALLA KOMMUNE 
 

I – ANTALL 
 

 

Det kan gis følgende ambulerende skjenkebevillinger i Overhalla kommune: 
 

 2 bevillinger for skjenking av øl, vin og brennevin. 
 

II – OMFANG 
 

 

Ambulerende skjenkebevilling kan gis til personer knyttet til serverings- og overnattingsnæringen, 
samt privatpersoner som søker på vegne av sluttet lag. 

 
 

III – ARRANGEMENTER SOM KAN FÅ AMBULERENDE  

SKJENKEBEVILLING 
 

Ambulerende skjenkebevilling kan gis til arrangementer som serverings- og overnattingsnæringen og 
privatpersoner som står som innbydere til i forhold til en bestemt gruppe personer (sluttet lag). 

 
 

IV  

 
Ambulerende skjenkebevilling gis bare for den enkelte anledning. For arrangementer som strekker seg 

over flere dager, kan det likevel gis bevilling knyttet til annen serveringsvirksomhet for inntil 1 uke. 
 

 

V – KRAV TIL SKJENKELOKALER  
 

Det forutsettes at ambulerende skjenkebevilling utøves i lokaler som ellers er godkjent av 
Næringsmiddelkontrollen for annen servering. 

 

 
VI – SKJENKETIDER 

 
Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 06.00 til kl. 01.00. 

Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 
 

 

VII – BEVILLINGSAVGIFT 
 

Det betales en bevillingsavgift fastsatt av staten, f.t. kr. 290,- (denne justeres årlig) 
 

 

VIIII – INFORMASJON 
 

Rådmannen skal gi informasjon om skjenkebestemmelsene i Alkoholloven. 
 

X – SØKNADSFRIST 
 

Søknadsfrist settes til 14 dager før arrangementet. Formannskapet er ankeinstans. 

 
 

Vedtatt i kommunestyret 17.11.2003 



For utøvelse av bevillingen, gjelder alkohollovens bestemmelser og forskrift gitt i 

medhold av loven, samt kommunale retningslinjer for ambulerende skjenkebevillinger. 

 

De viktigste bestemmelsene er: 

 

Alkohollovens § 1-5 om aldersgrensen - 20 år for brennevin og 18 år for annen alkoholholdig 

drikk, inkl. lettøl og lettvin.  Aldersbestemmelsene gjelder både for den som selger/skjenker 

alkoholvarer og den som konsumerer dem. 

 

Alkohollovens § 8-11 og forskriftenes §§ 1-5, 1-10 og 1-11 om overskjenking. 

Hovedinnholdet i disse bestemmelsene er forbud mot skjenking til personer som er åpenbart 

beruset eller skjenke på en slik måte at gjestene må antas å bli åpenbart beruset. 

 

Forskriftenes § 1-13 som setter forbud mot at gjestene nyter medbragt og mot at gjestene tar 

med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. 

 

Skjenketid: Fra arr.start frem til kl. 01.00. 

 

Bevillingsavgiften fastsettes av staten. 

 

Spesielt for bevilling for en bestemt anledning: 

 

Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert 

enkelt arrangement. Når det gjelder skjenking, kan bevilling gis som alminnelig bevilling, 

brukes i forbindelse med ”åpne arrangement”. Søknaden blir sendt til uttalelse hos 

Sosialleder og Lensmann. 

 

Spesielt for ambulerende skjenkebevilling: 

 

Bevillingen gis også for en bestemt anledning og for skjenking til deltakere i ”sluttet 

selskap”. 

 

 
 


