Årdal kommune
Telefon: 57 66 50 00
E-post: postmottak@ardal.kommune.no
Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no

Skjenkeløyve - søknad om løyve for eitt
einskild høve (lukka og opent arrangement)
Løyve
Det er ikkje nødvendig å søkje løyve for skjenking av alkohol til arrangement som opprinneleg kunne ha vore holdt heime, t.d. bryllup,
jubileum, konfirmasjon eller liknande, når skjenkinga skjer utan betaling. Bedrifter som skjenker i eigne lokale utan betaling for
skjenkinga eller dei tilsette, treng ikkje søkje løyve. Dette gjeld ikkje organisasjonar og liknande som leiger eit offentleg lokale til
feiring av t.d. eit jubileum. Desse arrangementa er løyvepliktige.
Søknaden gjeld

o Ambulerande løyve (til deltakarar i lukka arrangement)
o Løyve for eitt einskild høve for deltakarar i ope arrangement
Det er utarbeida internkontroll for arrangementet

o Ja
o Nei
Søknaden om amulerande løyve sendast kommunen i god tid, helst 30 dagar før arrangementsdato.
Søknaden om løyve for eitt einskild høve sendast kommunen minst 7 dagar før arrangementsdato.

Løyvesøkjar
Søkjar er

o ein person/enkeltpersonføretak
o eit selskap, lag eller foreining
Org.nr.

Namn

Etternamn

Fornamn

Adresse

Postnr.

Fødselsnr.
Poststad

E-postadresse

Kontaktperson:
Etternamn

Fornamn

Fødselsnr.

E-postadresse

Telefon

Skjenkeansvarleg (styrar)
Etternamn

Fornamn

Adresse

Postnr.

Fødselsnr.
Poststad

E-postadresse

Telefonnr.

Arrangementsstaden
Namn på staden
Adresse

Postnr.

Poststad

Telefon

Eigar/utleigar - fyllast ut berre dersom dette er naturleg:

702434, Sem & Stenersen Prokom AS
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Etternamn

Fornamn

Telefon

Ønskt skjenking
Ønskt skjenking
for alkoholhaldig drikk:
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 prosent. Same som øl)

o Skjenking inne
o Skjenking ute
o Ønskjer skjenking innafor maksimaltida til kommunen.
Frå kl. (inne)

Til kl. (inne)

Frå kl. (ute)

Til kl. (ute)

Gruppe 2 (4,7 - 22 prosent. Same som vin)

o Skjenking inne
o Skjenking ute
o Ønskjer skjenking innafor maksimaltida til kommunen.
Frå kl. (inne)

Til kl. (inne)

Frå kl. (ute)

Til kl. (ute)

Gruppe 3 (22 - 60 prosent. Same som brennevin)

o Skjenking inne
o Skjenking ute
o Ønskjer skjenking innafor maksimaltida til kommunen.
Frå kl. (inne)

Til kl. (inne)

Frå kl. (ute)

Til kl. (ute)

Opplysningar om arrangementet
Tidsrom og tal på personar
Frå dato

Til dato

Tal på personar

Frå dato

Til dato

Tal på personar

Frå dato

Til dato

Tal på personar

Frå dato

Til dato

Tal på personar

Vil ein krevje betaling for arrangementet?

o Ja
o Nei
Omtale av arrangementet

Omtale av arrangementet vert sendt:
Last opp fil

Blir ettersend

o per post

Stadfesting
Stadfesting

o Eg stadfester at opplysningane er riktige, og forpliktar meg til å sørgje for at vedtaka i
alkohollova og forskriftene blir haldne.

Underskrift
Sted og dato

702434, Sem & Stenersen Prokom AS

Underskrift
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