
BEKREFT OPPLYSNINGER

Fornavn: Etternavn:

OPPLYSNINGER OM SØKER

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Telefon: Mobil:

E-post:

ADMINISTRATIV BEHANDLING:

Søknaden innvilges ikke
Søknaden innvilges i henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 83/86 og formannskapets delegasjonsvedtak 019/02
Søknaden innvilges med følgende forbehold:

Forbehold:

SØKER OM Å SKJENKE

Gruppe 1 - Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol

Gruppe 2 - Alkoholholdig drikk med høyst 22 % alkohol

Gruppe 3 - Alkoholholdig drikk med mer enn 22% alkohol

Stedet har skjenkebevilling gruppe 1 og søker om å få skjenke i gruppe 3

Stedet har skjenkebevilling og søker om utvidet skjenketid for en enkelt anledning

Stedet har skjenkebevilling og søker om utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning.

SKJENKINGEN GJELDER

Dato:Skjenkested:

Arrangementets art:

Ambulerende bevilling Bestemt enkelt anledning

Spesifiser:

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

      Underskrift:

      Underskrift:

Undertegnede, som søker om å bli skjenkebestyrer for arrangementet, bekrefter herved at jeg kjenner til:
a. alkohollovens bestemmelser
b. forskrifter om plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker
c. at kommunens skjenkekontrollør kan føre kontroll
d. at forsettlig eller uaktsom overtredelse eller medvirkning til overtredelse av lov og forskrifter kan straffes med bøter eller fengsel
e. at søknad om alminnelig bevilling for en enkelt anledning krever tillatelse fra politiet
f. at aldergrense er 18 år i gruppe 1 og 20 år i gruppe 3

Skjenkebestyrer:

Skjenketid

Kontaktperson arrangør:

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
ENKELT ANLEDNING

Gjenpart til: Lensmannen i Hemnes, Helsetjenesten, skjenkekontrollør, Økonomiavdelingen, ref. formannskapet , HOKU

SØKNADSFRIST: 14 dager før planlagt arrangement
Gebyr kr 380,- 
Gebyr betales inn til Hemnes kommune, konto 4512 05 00280, eller 
kontant til servicekontoret, Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen 

Kvittering må forevises før saken behandles. 
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