Holmestrand kommune
Postboks 312,
3081 Holmestrand
e-post:postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf. 33 05 95 00

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning, jf. Alkohollovens § 1-6
Kan kun benyttes ved søknad om bevilling til en enkelt anledning. Minstegebyr kr 380,- pr. gang i opptil 10 dager.
Forventet saksbehandling er 4 uker. Søknader som kommer mindre enn 4 uker før arrangementet kan ikke påregnes
ferdigbehandlet.
1. SØKER (Søker må være juridisk eller fysisk person)
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr./personnr.søker

e-postadresse

Postboks, gate, husnummer eller sted:

Postnr.

Telefaks

Poststed

Kontaktperson, den som har kontakt med bevillingsmyndigheten

Telefon/mobiltelefon

Styrer/skjenkeansvarlig

Personnr. Styrer/skjenkeansvarlig

Telefon/mobiltelefon

Stedfortreder for styreren

Personnr. stedfortreder

Telefon/mobiltelefon

2. OM ARRANGEMENTET
Beskrivelse av arrangementet og arrangementsområdet. Skriv et eget vedlegg om
nødvendig.
(Ved arrangement utendørs må skisse over arrangementsområdet vedlegges.)

Dato/periode

Skjenketid for arrangementet
Fra klokken

Til klokken

Åpningstiden er ½ time lenger
Ca. antall gjester

Det søkes om bevilling for (kryss av)

Navn på arrangementslokalet/stedet:

Gruppe 1 (”øl”)
Gruppe 2 (”vin”)
Gruppe 3 (brennevin over 22 vol%)
Salg av tobakk/tobakkssurrogater
Gateadresse
Postnr.
Poststed

3. gebyrgrunnlag - omsetningsberegning
Oppgi forventet omsetning i liter: Alkoholholdig drikk gruppe 1
liter
Alkoholholdig drikk gruppe 2
liter
Alkoholholdig drikk gruppe 3
liter
Oppgave over faktisk antall liter alkoholholdig drikk omsatt på arrangementet (Oppgaver/fakturakopier)
sendes Holmestrand kommune snarest mulig etter arrangementet.
4. UNDERSKRIFT
Jeg bekrefter at opplysningene gitt på dette skjema er korrekte, og at jeg har gjort meg kjent med bestemmelser i
alkohollovgivningen som har betydning for utøvelsen av bevillingen.
Sted
Dato
Navn (blokkbokstaver)
Underskrift

Vedtaksmyndigheten skal sende kopi av vedtak til:
Sør-Øst politidistrikt og kommunens skjenkekontrollør

Holmestrand kommune

Skjenkebevilling enkeltanledning
Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om
skjenkebevilling.
Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel
festivaler, konserter og forestillinger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til åpent
eller lukket arrangement.
Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 1 og 2 eller gruppe 1,2 og 3.




Alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk i gruppe 2 (over 4,7 og høyst 22 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk i gruppe 3 (over 22 volumprosent alkohol)

Kriterier/vilkår
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for vederlag/betaling krever bevilling. Ansvarlig
skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).
Har søker et org.nr. og styrer/stedfortreder har gjennomført kunnskapsprøven i alkoholloven, er det åpnet for
engroskjøp av alkoholholdig drikk.
Pris for tjenesten
Vanlige gebyrsatser gjelder for bevilling for en enkelt anledning, minstegebyret utgjør kr 380,Salg av tobakksvarer - tilsynsavgift §10 (tobakkssalgsforskriften § 24)
Det er fastsatt en forskrift som blant annet regulerer kravene knyttet til kommunenes tilsyn. Forskrift om registrering
og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21.september 2017.
Alle virksomheter som selger tobakk skal registrere seg i Tobakksregisteret. Det er ikke tillatt å selge tobakksvarer
mv. etter 1. januar 2018 uten registrering i Tobakkssalgsregisteret.
Kommunen har fastatt en årlig avgift på kr. 4.700,- for fast salg og kr. 1.250,- for midlertidig salg. Midlertidig salg er
salg opptil 30 dager (f.eks. en festival eller lignende).

Alkoholloven og forskrifter til alkoholloven er tilgjengelige på www.lovdata.no
Spesielt viktig ved utøvelse av bevillingen er
Alkohollovens § 1-5: Aldersgrensebestemmelsene
Alkohollovens kap. 8: Spesielle påbud og forbud
Alkoholllovens kap. 9: Reklameforbud
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, kapittel 2 og 4

Alkohollovens § 1-5. Aldersgrenser

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år.
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen
som er under 18 år.
Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer
eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke ved
salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.
Departementet kan gi forskrift om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for personer med fagbrev dersom
fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og skjenkevirksomhet og utdanningen gir tilstrekkelig opplæring i
alkohollovgivningen.
Departementet kan gi forskrifter om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for lærlinger og andre under opplæring.
Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av alkoholholdig drikk.

Alkohollovens kapittel 8. Spesielle påbud og forbud.
§ 8-11. Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer
Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler,
eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 19 juni 2009 nr. 67 (ikr. 1 juli
2009).
§ 8-12. Forbud mot omsetning med rabatt.
Det er forbudt for innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk.
Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (ikr. 1 jan 1996).
§ 8-13. Forbud mot innførsel og omsetning av visse alkoholholdige drikker
Det er forbudt å skjenke, selge eller omsette en gros brennevin som inneholder over 60 volumprosent alkohol. Det
er videre forbudt å innføre slikt brennevin til landet uten tilvirkningsbevilling, jf. § 6-1. Departementet kan likevel
bestemme at enkelte særlige sorter brennevin som måtte ha et høyere alkoholinnhold skal være unntatt fra denne
bestemmelsen.
Alkohollovens kapittel 9. Reklameforbud.
§ 9-2. Reklame for alkoholholdig drikk.
Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller
kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.
Departementet gir forskrifter om avgrensing, utfylling, gjennomføring av og unntak fra bestemmelsene i første ledd.
Departementet kan gjøre ytterligere unntak fra forbudene når særlige grunner foreligger.
Alkoholforskriftens kapittel 2. Salg og skjenking
§ 2-1. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og
alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
§ 2-2. Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven § 3-1
annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i
den.
Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er ansvarlig for at de
ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers gitt den nødvendige
veiledning for virksomheten.
Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.
§ 2-3. Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år, og den
som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av
alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Person med kokk-, servitør- eller
resepsjonistfagbrev som ikke har nådd den alder som er fastsatt i alkoholloven § 1-5 tredje ledd kan likevel selge,

utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk.
§ 2-4. Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje til
personer under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ikke skje til personer
under 20 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.
Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.
Alkoholforskriftens kapittel 4. Særlig om skjenking
§ 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å
sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får
nødvendig bistand.
§ 4-2. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en
slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem
er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de
påvirkede er fjernet.
§ 4-3. Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven § 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes
andre gjester.
§ 4-4. Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de
forlater skjenkestedet.
§ 4-5. Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av cocktails.
§ 4-6. Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie
og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk.
Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister.
§ 4-7. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å føre et rimelig utvalg av slike.
§ 4-8. Alminnelig skjenkebevilling kan inkludere selvservering fra kjøleskap på hotellrom.
Det må påses at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige.

