
KONTOR FOR SKJENKESAKER 
Strandgaten 5, 5. etg. 
Postboks      7700, 5020 Bergen 
Telefon        53 03 57 75 
Telefaks       53 03 16 69 
skjenkesaker@bergen.kommune.no 
www.bergen.kommune.no/skjenkesaker 

Søknad om ambulerende skjenkebevilling, jf. alkohollovens § 4-5 

Kan kun benyttes ved søknad om bevillinger til sluttede selskaper. Gebyr kr. 370,- 
pr. dag. Forventet saksbehandlingstid 1 uke. Søknader som kommer inn mindre enn 
1 uke før arrangementet kan ikke påregnes ferdigbehandlet.   

Bevillingsnr. Fylles ut av Kontor for skjenkesaker
 

1. SØKER   (Søker må være juridisk eller fysisk person)
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr./personnr. søker E-Postadresse 

Postboks, gate, husnummer eller sted: Postnr. Poststed Telefaks 

Kontaktperson, den som har kontakt med bevillingsmyndigheten Telefon/ mobiltelefon 

Styrer/ skjenkeansvarlig: Telefon/ mobiltelefon 

2. OM ARRANGEMENTET
Beskrivelse av arrangementet og arrangementsområdet. Skriv et eget vedlegg om 
nødvendig. Oppgi også navn på de avdelinger som omfattes av søknaden. (Ved 
arrangement utendørs må skisse over arrangementsområdet vedlegges) 

Dato/periode 

Skjenketid for arrangementet 
Fra klokken Til klokken 

Åpningstiden er ½ time lenger 

Antall personer som skal delta 

Det søkes om skjenkebevilling for (kryss av)    Alkoholholdig drikk gruppe 1 & 2 (”øl og vin”) 
 Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin over 22 vol%) 

Navn og adresse på lokalet hvor arrangementet skal finne sted: 

4. SAKSBEHANDLING OG VEDTAK, fylles ut av Kontor for skjenkesaker
Bevillingen gis i hht. delegert myndighet på følgende (avkryssede) vilkår: 

 Bevillingen gis på arealer i henhold til fremlagte skisse/ beskrivelse 
 Området skal være fysisk avgrenset 
 Vakthold ved inngangen til, samt på skjenkeområdet i hht. opplysninger gitt i søknaden 
 Giro for innbetaling av bevillingsgebyr vil bli sendt direkte til Dem fra Lønns- og regnskapssenteret 
 Er innehaver av bevilling, skal ikke betale 
 Annet:   Søknad innvilget (Dato, stempel og underskrift) 

Kontor for skjenkesaker, dato___________________________________ 
Kopi: Politiet         
Bevillingen gir ikke fritak fra andre offentlige eller private tillatelser som måtte være nødvendige. 

3. 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.  
Sted Dato Navn (blokkbokstaver) Signatur

Vennligst fyll ut skjema og send på mail til : skjenkesaker@bergen.kommune.no
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