
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 skjenkebevilling for en enkelt anledning, 
jf. alkohollovens § 1-6 

Forventet saksbehandlingstid inntil 4 uker. Det kan gjøres innkjøp hos grossist på denne bevillingen hvis 
styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve Skjenk. 

1. SØKER   (Søker er den som er økonomisk ansvarlig for skjenkebevillingen)
Firma/organisasjon/Fakturamottakers navn Organisasjonsnr./personnr. søker E-post 

Faktura adresse - Postboks, gate, husnummer eller sted: Postnr. Poststed Deres referanse 

Styrer for arrangementet Kunnskaps-
prøve ja/nei 

Personnr. styrer Telefon/ mobiltelefon 

Stedfortreder Kunnskaps- 
prøve ja/nei 

Personnr. stedfortreder 

2. OM ARRANGEMENTET
Beskrivelse av arrangementet og arrangementsområdet. Skriv et eget vedlegg om 
nødvendig. (Ved arrangement utendørs må skisse over arrangementsområdet vedlegges) 

Dato/periode 

Skjenketid for arrangementet 
Fra klokken Til klokken 

Åpningstiden er ½ time lenger 

Ca. antall gjester 

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

Navn på arrangementslokalet/stedet Gateadresse Postnr. Poststed 

Med hjemmel i alkohollovens § 1- 6 og delegert myndighet fra kommunaldirektøren innvilges 
søknaden om skjenkebevilling for en enkelt anledning som omsøkt i denne søknad.
Faktura for innbetaling av bevillingsgebyr vil bli tilsendt i nærhet av arrangementdato. 

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.  
Sted Dato Navn (blokkbokstaver) Underskrift 

Kontor for skjenkesaker, dato _____________________
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