
Ambulerende skjenkebevil-
ling: 
Gis til enkeltpersoner/
privatpersoner/lag og organi-
sasjoner som inviterer til slut-
tet selskap for et bestemt for-
mål, der salg av alkohol inn-
går som en del av arrange-
mentet.  
 
Deltakerne må ha tilknytning 
til den som inviterer eller til 
hverandre. Det er salg der-
som en tar kuvertpris eller 
har bar der det selges alko-
holholdig drikke.  
 
En slik bevilling gir privatper-
soner anledning til å avholde 
arrangement i lokaler som 
leies eller lånes for et enkelt 
arrangement, på samme 
måte som om de ville ha av-
holdt arrangementet hjemme 
hos seg selv.  

Det kreves også bevilling der-
som utleier/utlåner eller uten-
forstående firma står for inn-
kjøp eller servering av både 
mat og drikke. 
 
Skjenkebevilling for  
bestemt anledning: 
Gis når en gruppe personer, 
lag/foreninger, et kollegium 
el. arrangerer en sammen-
komst der salg av alkohol 
inngår som en del av arrang-
ementet.  
Salget kan forgå ved salg av 
billetter, ved kuvertpris eller/
og ved salg fra bar.  
 
Søknad om bevilling vil bli 
sendt Politiet og helse- og 
sosialsjefen til høring, og den 
som står oppført som ansvar-
lig for skjenkingen vil bli van-
delssjekket.  
 
Gebyr: 

For begge bevillingene må 
det betales et gebyr på  
kr 250,- pr.  gang.  
Gebyret må være betalt før 
bevillingen kan gis. 
 
Søknader for bestemt anled-
ning skal til Politiet og helse-
og sosialsjefen til høring, og 
søknaden må leveres i god 
tid før arrangementet avhol-
des. 
 
Behandlingstiden for søkna-
der vil normalt være  
2 - 3 uker. 
 
 
 
 
 
 

Namdalseid kommune 
Servicekontoret 

Informasjon 
Søknadsskjema  om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, fås ved henvendelse 
Servicekontoret og finnes også på kommunens hjemmeside.  
Søknaden leveres og behandles ved Servicekontoret. 

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikke foregår på en slik måte 
at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes. Bevillingshaver skal først og fremst påse 
at det ikke skjenkes alkoholholdig drikke 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 personer under 20 år  og skjenking eller ut-

levering til person under 18 år av annen alkoholholdig drikke må ikke skje. De samme 
aldersgrensene gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikke. 

• Alkoholholdig drikke 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 alkohol, og at de ikke tar med seg alko-
hol når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av 
alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for. 
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