
Formular B - 035.01-01 

KA 06.17, KSO 04.18  Side 1 av 2 

SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING TIL SKJENKING  
I SLUTTET SELSKAP FOR EN ENKELT ANLEDNING 
JF. ALKOHOLLOVEN § 4-5 

 
Sendes: bevilling@luroy.kommune.no eller Lurøy kommune, sosialkontoret, 8766 Lurøy 
Søknadsfrist: Senest 3 uker før arrangementet starter. 

 

SØKER 

Navn 

Adresse 

E-post 

Fnr 

Signatur 

STYRER 
Navn 

Adresse 

Fnr 

Signatur 

STEDFORTREDER 
Navn 

Adresse 

Fnr 

Signatur 

HJEMMEL 

I medhold av forskrift om åpnings- og skjenketider for serverings-
steder samt salgstid for øl i Lurøy kommune § 6, søkes det herved 
om ambulerende skjenkebevilling for skjenking i sluttet selskap for 
en enkelt anledning. 

FORMÅL 
Med denne skjenking/arrangementet er: 
 
 

Antall personer ved arr. 

ARRANGMENTS-
STED/-DATO 

Sted: 
 
 

Dato: 

SKJENKETID 

Søker er kjent med bestemmelsene i forskrift § 2 om skjenketider 
mv og søker om skjenking i tiden  
 
fra kl. …………… til kl. …………… 

TYPE 
ALKOHOLHOLDIG 

DRIKKE 

Det søkes om skjenking av: 

 Øl  Svake viner 

 Brennevin  Sterke viner 
Det forutsettes at søker og/eller arrangør har et alkoholfritt 
alternativ som serveringstilbud. 

VEDLEGG 

 Tegning/kart over skjenkestedet (med tydelig avgrensning av 
skjenkeområdet) 

 Skisse og tillatelse fra grunneier v/utendørs arrangement 
(arealet skal alltid avgrenses) 
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SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN: 

SAKSBEHANDLER 

Lurøy kommune, dato: 
 

 

Signatur: 

  

 
RÅDMANNENS 

VEDTAK 

 Søknaden innvilges som omsøkt. 

 Søknaden innvilges ikke.  

Lurøy kommune, dato: 
 

 

Signatur: 
 

KLAGEADGANG Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen jf Alkoholloven § 1-16. 

KOPI TIL 
 Søker   Lensmannen i Lurøy og Træna     

 TRS  Nordenfjeldske kontroll as            

 
 
OPPLYSNINGER VEDRØRENDE AMBULERENDE BEVILLING TIL SKJENKING I 
SLUTTET SELSKAP FOR EN ENKELT ANLEDNING  
(JF. ALKOHOLLOVEN § 4-5) 

 

• Gjelder kun skjenking – ikke salg. 
Eksempelvis tenkt ved bryllup, jubileum med et bestemt formål (lukket 
arrangement). 

• Personkretsen må ikke være åpen for utenforstående – personlig invitasjon. 

• Gjelder arrangement som naturlig ville vært holdt hjemme, men blir holdt på leid 
sted pga plass etc. 

• Det er krav om at styrer og stedfortreder er over 20 år (kan gis unntak for krav om 
stedfortreder). 

• Bevillingshaver kan ikke kjøpe alkohol engros. 


