
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DEN AMBULERENDE
 SKJENKEBEVILLING FOR  ØL I SKATTEKLASSE II, VIN OG

BRENNEVIN I EIGERSUND KOMMUNE

I medhold av alkohollovens § 4-5 har Eigersund kommunestyre 18.2.1991 vedtatt å
opprette en ambulerende skjenkebevilling i Eigersund. Antallet bevillinger er utvidet
til ti ved kommunestyrevedtak 11.3.1996.

Myndigheten til å tildele bevillingen i hvert enkelt tilfelle er delegert til rådmannen og
skal skje etter følgende retningslinjer:

1. Skjenkebevilling for brennevin skal i alminnelighet bare tillates benyttet i 
lokaliteter/serveringssteder som blir nyttet til selskaper/større arrangement osv, 
herunder nevnes særskilt serveringslokaler, klubbhus, foreningslokaliteter, 
grendehus o.l.
Unntaksvis, for spesielle anledninger, og hvor forholdene anses edruskapsmessig 
betryggende, kan bevilling også gis for andre steder.
Gis det bevilling for brennevin, må det også i henhold til § 4-2 gis ambulerende 
skjenkebevilling for øl i kl. II og vin for stedet.

Bevillingen omfatter også juleøl i klasse III årlig i tidsrommet f.o.m. 10.11. t.o.m. 
9.1. året etter.

2. Navnet på den ansvarlige for utøvelsen skal være oppgitt i søknaden og knyttes
til tillatelsen.

3. Samtykke til bruk av bevillingen skal bare gis dersom det anses sosialt og 
edruskapsmessig tilrådelig.

4. Samtykke til bruk av bevillingen skal bare gis for enkelt leilighet.
Det enkelte sted må ikke gis tillatelse til bruk av bevillingen i så stort omfang at det 
får karakter av fast bevilling.

5. Før søknad avgjøres i det enkelte tilfelle, skal det foreligge uttalelse fra politiet.

6. Ved bruk av den ambulerende bevilling skal den maksimale skjenketid være
kl. 15.00 - 01.00.
Det tillates ikke skjenking av brennevin etter kl. 24.00.

Skjenking av brennevin er etter § 4-4 forbudt på søndager, 1. og 17. mai,
nyttårsdag, langfredag, første påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag
og første juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og
kommunevalg.

K-vedtak 18.2.1991, 29.11.1993 og 11.3.1996.

(Arkiv: Sak 4949/00 – løpenr: 020843)
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