GJEMNESKOMMUNE

Retningslinjer for
skjenkebevilling for en enkelt bestemtanledning
Gitt av Gjemneskommunestyrei vedtakav 21.12.04,sak04/73

1. Hjemmel
Lov av 2. juni 1989nr. 27 om omsetningav alkoholholdigdrikk m.v.
Med hjemmeli lovens§ 1-6 andreleddkandetgis skjenkebevilling for en enkeltbestemt
anledning.
Bevilling etterdisseretningslinjerkanbaregis for
alkoholsvakdrikk sominneholdermellom0,7 og 2,5 volumprosentalkohol
alkoholholdigdrikk gruppe1 sominneholderover2,5 og høyst4,7 volumprosent
alkohol
alkoholholdigdrikk gruppe2 sominneholderover4,7og mindreenn22
volumprosentalkohol
Det visestil alkohollovens§ 4-2 førsteledd, § 1-1 i Forskrift av 08.06.2005om omsetning
av alkoholholdigdrikk mv, og kommunensgjeldenderusmiddelpolitiskehandlingsplan.
2. Presiseringer
Skjenkingav alkoholmot vederlagpået arrangementkreveralltid bevilling, enten
arrangementet
er åpenteller deter et sluttetselskap.Det mådaforeliggebevilling i henhold
til alkohollovens§ 1-4a, jf. § 1-4.
Skjenkingav alkoholutenbetalingkreverogsåbevilling, selvom deter et sluttetselskap.
Med ”sluttet selskap”menesat detallerede,og før skjenkingenbegynner,er dannetensluttet
kretsav personersomsamlesfor et bestemtformål, i et bestemtlokalepåskjenkestedet.
Det er imidlertid ikke nødvendigå søkeom bevilling til å skjenkealkoholtil arrangementer
somfinner stedi egethjem(bryllup, jubileum,konfirmasjono.l.) nårskjenkingenskjeruten
betaling.Det sammegjeldernåret lokalesomvanligviser almenttilgjengeligfor
offentlighetenleieseller lånesut til privatpersonfor enenkeltbestemtanledningtil sluttet
selskap,og utleierfor øvrig ikke stårfor andredelerav arrangementet
.
En bedrift behøverikke å søkeom bevilling til skjenking utenbetalingi egnelokalertil
sluttetselskap.
Derimotmåenforening/organisasjon
somleier et offentlig lokaletil feiring av f eks
foreningensjubileumnormalthabevilling for å kunneskjenkealkohol.
Hva somer enenkeltbestemtanledningavgjøreskonkret.Det avgjørendeer i hovedsakhvor
langtid begivenhetenstrekkersegover.Begrepet”en enkeltbestemtanledning”er i denne
sammenheng
å forståsomet arrangementmedenvarighetpåinntil 6 dager.
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3. Ansvarlig (Alkohollovens§ 1-7 c)
Styrer(og evt.stedfortreder
) skalgodkjennesav bevillingsmyndigheten.For å bli godkjent,
måvedkommendeværeover20 år, og hauklanderligvandel.Styrerharansvarfor at
bevillingenikke blir misbrukt.Vedkommendeharplikt til å påseat skjenkingenskjerpåen
forsvarligmåteog i samsvarmedalkohollovenog forskrifter, bl.a.at skjenkingikke skjertil
berusedepersoner.Det forutsettesderforat vedkommendeharnødvendigkunnskapom
alkoholloven.
4. Skjenketid (Alkohollovens§ 4-4)
Skjenkingav øl og vin kanskjei tidsrommetmellomkl. 08.00til kl. 01.30.
5. Delegasjon
Avgjørelseom godkjenningav styrer/stedfortreder,
tildeling av alminneligbevilling,
utvidelseav skjenketid,og utvidelseav skjenkelokalefor enenkeltbestemtanledninger
delegerttil Rådmannen.
6. Søknad
Søknadom skjenkebevillingmåleverestil Rådmannensenest14 dagerfor arrangementet.
Søknadenskalinneholdeopplysningerom søker,lokalet,typearrangement,evt.
oversikt/listeoverdeltakere,datoog klokkeslettfra-til og hvemsomer ansvarligstyrerog
evt. stedfortrederfor bevillingen.
7. Gebyr
Behandlingsgebyr
kr. 200,- pr. arrangement.Gebyretmåbetalesinn før arrangementet
finner
sted.
8. Klage
Avgjørelsei saksomgjeldersøknadom skjenkebevilling for enenkeltbestemtanledninger
et enkeltvedtaketterforvaltningslovenog alkoholloven.Vedtaketkanpåklages.
Klageinstanser Fylkesmannen.
9. Kontroll
Kommunenkangjennomsinekontrollørerkontrollereskjenkingenveduanmeldtbesøk.
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