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Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 
Søknad 
Søker: Styrer for bevillingen: 

 
Stedfortreder for bevillingen: 
 

Adresse: 
 
 

Fødselsnr. (11 siffer): 
 

Fødselsnr. (11 siffer) 

Telefon styrer: 
 

Telefon stedfortreder: 
 

Formål (kun ett kryss): 

Åpent arrangement (alminnelig bevilling) 
Sluttet selskap (ambulerende bevilling)     

 
 
 

Dato: 
 

Sted: 

Bevilling søkes for (kryss av for en eller flere) 

Øl                 Vin               Brennevin    (kun i sluttet selskap) 

Skjenketidsrom: 
 

Sted/dato: 
 

Søkers underskrift: 

 

  

 

INFORMASJON / VEILEDNING 

Skjenking av alkohol - enkeltanledning 
Dersom det skal arrangeres private eller offentlige lag i et offentlig hus (samfunnshus og lignende) i Skaun 
kommune, og det skal skjenkes alkohol, må det søkes til kommunen om skjenkebevilling for hver enkelt 
anledning. Dersom det er et åpent arrangement, skal det leveres søknad om alminnelig bevilling. Er det et sluttet 
selskap, skal det leveres søknad om ambulerende bevilling. 
 
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når den som har fått bevilling, 
vet om at det drikkes i deler av hans hus (som han har rådighet over), eller andre steder i hans besittelse, eller på 
husets nærmeste område. 
 
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 innbydelsen i et avertissement er betegnet som 
”sluttet selskap.” 
 
I utgangspunktet har regelverket for mange av forsamlingshusene i kommunen forbud mot servering av alkohol. I 
dag kan eierne selv bestemme om alkoholservering skal være tillatt, og i så fall skal den kommunale ambulerende 
skjenkebevillingen søkes og benyttes.  De forsamlingshusene som vil tillate alkoholservering, bør avklarer i sine 
reglement at det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling, og det bør lages en rutine på dette, slik at alle som 
leier huset, blir pålagt å søke hvis det skal skjenkes alkohol på arrangementet. 



Retningslinjer for skjenkebevilling - enkeltanledning i Skaun kommune 
1. Søknaden skal leveres i god tid før arrangementet finner sted. Normal saksbehandlingstid er ihht. 

forvaltningsloven 3 uker. Søknaden sendes til:  
Skaun kommune 
Rådhuset 
7353 Børsa 
postmottak@skaun.kommune.no  

2. Det kan i Skaun søkes om skjenkebevilling for skjenking i åpne arrangement (alminnelig bevilling) og i 
sluttede lag (ambulerende bevilling). 

3. Ansvarshavende er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med Alkoholloven og 
bestemmelser gitt med hjemmel i den. Ansvarshavende har plikt til å sette seg inn i gjeldende sentrale og 
lokale forskrifter og bestemmelser når det gjelder skjenking av alkohol. 

4. Av de mest sentrale bestemmelsene nevnes: 

- Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer må ikke skje til person under 20 år. 
- Skjenking av alkoholholdig drikk må ikke skje til person under 18 år. 
- Serveringspersonalet har i tvilstilfelle rett og plikt til å be om legitimasjon. 
- Brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av cocktails. 
- Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart beruset. 
- Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk eller medtar alkoholholdig drikk når de 

forlater skjenkestedet. 

5. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 1300 – 2400. Skjenking av 
annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 0800 – 0100. Rådmannen er gitt fullmakt til å kunne gi 
dispensasjon fra de fastsatte skjenketider ved hver enkelt anledning. Det er forbudt å skjenke alkoholholdig 
drikk med 22 volumprosent eller mer på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi 
Himmelfartsdag, 1. pinsedag, 1. juledag og på valgdagen. 

6. Det er fastsatt en kommunal avgift for skjenkebevilling for hver anledning. Avgiftens størrelse finnes i 
kommunens Gebyrregulativ. Dette finnes bl.a. på kommunens nettsider under Selvbetjening/Betalingssatser. 

7. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker fra mottatt avslag. 

Ta gjerne kontakt med servicekontoret for ytterligere informasjon. 

 
Kopi av vedtak sendes til:  
- Securitas AS 
- Skaun lensmannsdistrikt 
- Skaun kommunestyre 
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