
Eigersund kommune  
Helse og omsorg 
Postboks 580  
4379 Egersund 
  

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt 
anledning

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning, åpent arrangement, jf. alkohollovens § 1 - 
6. Politi og NAV gir uttalelse før søknaden blir behandlet og saksbehandlingstiden kan derfor ta 
2 - 3 uker. Utfylt skjema leveres med signatur i rådhusets fjerde etasje, eventuelt per post i 
lukket konvolutt.

1. Søker 
Søker må være juridisk eller fysisk person

Firma/navn: Telefon

E-post:

Adresse: Postnr. og sted:

Organisasjonsnummer hvis bedrift, eller personnummer for person:

Skjenkeansvarlig

Navn:

Personnr: Telefon

Stedfortreder

Navn

Personnr.: Telefon

2. Om arrangementet 
Skriv et eget vedlegg om nødvendig. Oppgi også navn på de avdelinger som omfattes av 
søknaden. Ved arrangement utendørs må skisse over arrangementsområdet vedlegges.



Beskrivelse av arrangementet og arrangementsområdet.

Navn og adresse på lokalet:

Dato: Klokkeslett fra - til: Deltakere:

Det søkes om skjenkebevilling for:

- Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin)

- Alkoholholdig drikk gruppe 3 brennevin over 22%

3. Gebyrgrunnlag og omsetningsberegning 
Oppgi forventet omsetning i liter.

- Alkoholholdig drikk gruppe 1, øl

- Alkoholholdig drikk gruppe 2, vin

- Alkoholholdig drikk gruppe 3, brennevin

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.  
 

Signatur

Sted: Dato:

For saksbehandler i Eigersund kommune: 
  
5. Godkjenning 
Med hjemmel i alkohollovens § 1 - 6 og delegert myndighet fra rådmannen innvilges søknaden om 
skjenkebevilling for en enkelt anledning som omsøkt i denne søknad. 
  
Dato / Stempel / signatur 
  
  
_____________________________________________________



Veiledning: 
Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning 
  
Alkoholloven § 1 - 6, 2.ledd 2. pkt: 
  
«Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.» 
  
Når kan det søkes om bevilling for en enkelt anledning? Kommunen kan gi bevilling for en enkelt 
bestemt anledning for steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1 - 6. Slik 
bevilling kan gis for alle arrangement som ikke oppfyller vilkår for ambulerende bevilling, lukket 
arrangement, jf. alkoholloven § 4 - 5. 
  
Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Hva som er en enkelt bestemt anledning må 
avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det sentrale er om arrangementet fremstår som et klart avgrenset 
arrangement. Momenter i en slik vurdering vil være tema, tidsramme m.v. Det må fremgå klart når 
arrangementet begynner og når det opphører (avgrenset varighet på maks 3 – 6 dager). Alternativt 
kan det søkes om bevilling for en bestemt del av året. Som eksempel på åpne arrangement kan 
nevnes festivaler og konserter, åpningsfest m.v. 
  
Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Ved en viss hyppighet skal ordinær 
bevilling vurderes.  
  
Søker og søknad 
Den som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen skal stå oppført som søker på 
søknadsskjemaet. Kommunen skal innhente uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. Uttalelse fra 
skatte - og avgiftsmyndighetene kan også innhentes, jf. alkoholloven § 1 - 7 2. ledd. 
  
Ved utendørsarrangementer skal arealet skal alltid være avgrenset og det skal vedlegges skisse 
samt tillatelse fra grunneier.  
  
Styrer og stedfortreder for bevillingen 
Det skal utpekes en styrer og stedfortreder for bevillingen, jf. alkoholloven § 1 - 7c (1). Styrer og 
stedfortreder må være fylt 20 år. Styrer/stedfortreder er ansvarlig for at skjenkingen foregår i 
overensstemmelse med alkohollovgivningen.  
  
Gebyr 
Se Eigersund kommune sine nettsider. 
  
Klagemulighet 
Avslag på søknaden om bevilling kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt 
vedtaket. Klagen sendes til Eigersund kommune. Kommunen videresender klagesaken til 
Fylkesmannen som er klageinstans. 
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