Grong kommune
Postboks 162
7871 Grong

SØKNAD OM BRUK AV AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING
TIL SLUTTET SELSKAP.
(Se definisjon for sluttet selskap på side 2, ta kontakt med kommunen dersom det er tvil)
Søker:
Firma/bedrift/person: ...................................................................................................................
Adresse og poststed..................................................................................
E-post: ......................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................
Ansvarlig for skjenkingen: ........................................................................... F.dato: ………….
Det søkes om skjenking av:
øl og vin
brennevin
Skjenkelokaler: ..............................................................................................................................
Dato for skjenking: .........................................................................................................................
Det sluttede selskapets art:

..........................................................................................................

Firma/sammenslutning/organisasjon: ....................................................................................
Antall deltakere (ca.): ....................................................................................................................
Skjenketid (fra kl / til kl): .....................................................................................................................
Evt. andre opplysninger:
(Skriv ev. på eget ark)

...................................
sted

.......................
dato

...............................................................
underskrift

Utdrag fra kommentarer til alkoholloven, sosialdep. rundskrift I-6/98:
4.5.1 Generelt
Kommunestyret kan opprette et bestemt antall ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den
aktuelle bruk kobles til person og lokale.

4.5.2 Ambulerende bevillinger
Ambulerende bevillinger kan gis for øl,vin og brennevin men bare til sluttede selskaper. Ambulerende
bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Se også § 8-9 om serverings- og
drikkeforbud. Bevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og
vin.
Det er ikke noe krav om at det skal innhentes uttalelser fra politiet og sosialetaten før bevilling utstedes.
Tildeling av ambulerende bevilling kan delegeres til administrasjonen, jf § 1-12. Saksbehandlingen vil
dermed ofte bli enklere og raskere både for søker og for kommunen enn ved utstedelse av bevilling for en
enkelt anledning, jf § 1-6.
Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av
personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, f eks
til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.
Medlemmene av selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn
uten at visse former følges. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller dem som inviterer til
selskapet og til hverandre. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste
eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenifra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at
antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som
«sluttet selskap». Klubber o l med begrenset medlemsskap, regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.
Det er ikke nødvendig at kommunestyret på forhånd godkjenner lokalet. Lokalitetsforhold vil imidlertid kunne
inngå i helhetsbedømmelsen av om en konkret søknad skal innvilges. Det er ingen forutsetning for
godkjenning at det aktuelle stedet har serveringsbevilling. Bevillingen kan imidlertid ikke utøves dersom det
etter serveringsloven § 2 kreves serveringsbevilling.
Alkoholloven er ikke til hinder for servering til flere sluttede lag i de samme lokalene på samme tid. Hvert av
selskapene må oppfylle lovens vilkår til sluttede lag. Virksomheten må imidlertid drives slik at det er mulig å
kontrollere at gjestene virkelig tilhører et sluttet selskap.
I tvilstilfeller må kommunen, etter et konkret skjønn, avgjøre om et selskap kan betegnes som et sluttet
selskap i alkohollovens forstand.
Når det søkes om bevilling til flere arrangementer under ett, må kommunen selv vurdere om bevillingene
bør gis etter § 4-5 evt § 1-6, eller om det vil være mest hensiktsmessig å gi en alminnelig bevilling.

