
 
 
 

Dyrøy kommune 
 
SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING FOR SKJENKING AV 
ALKOHOLVARE TIL DELTAKERE I SLUTTET SELSKAP1 
 
Alkoholvare: (Kryss av) 
 
 Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent (øl/rusbrus)  

 Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  

 Gruppe 3 – over 22 volumprosent (brennevin)  

 
Søker:2 
 

Navn: Personnr: 

Adresse: Postnr: 9311 Brøstadbotn

Tlf. Mail:
 
 
Navn på lokalet der bevillingen skal brukes: ...................................................................... .. 
 
 
Beskrivelse av arrangementet: 
 
 ....................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................  
 
Arr.dato: _____________   Antall deltakere: _______ Skjenketid: _________________ 
 
 
 
 
Jeg har lest vedlagte retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til 
ambulerende skjenkebevilling (se baksiden). 
 
 
 ..........................................   ..........................................   ...............................................  
 sted dato underskrift 
 

                                                 
1 Med «sluttet selskap» forstås at det allerede før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte 
personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet.  
 
2 Søker må være over 20 år. 
 



RETNINGSLINJER FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 
I HENHOLD TIL AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 
 
Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at 
reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. 
Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge 
og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne 
er fastsatt i bevillingen. 
 
Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen: 
 
• Skjenking eller utlevering av brennevin til person under 20 år og skjenking eller utlevering 

til person under 18 år av annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke 
skje. De samme aldersgrensene gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikk.  

 
• Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en 

gjest må antas å bli åpenbart beruset. 
 
• Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkohol-

varer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av 
alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for. 

 
Dyrøy kommune eller de kommunen bemyndiger kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten 
ved uanmeldt besøk. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, og de kan oppholde seg i 
skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på 
skjenkebestemmelsene. 
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