VEILEDNING – Søknad om utvidet bevilling for en enkelt anledning
Generelt
Med hjemmel i alkoholloven kan en alminnelig bevilling for en enkelt anledning utvides til å gjelde også
utenfor skjenkelokalet og/eller med utvidede skjenkebestemmelser.
Det må for utvidet bevilling betales et gebyr som beregnes ut fra omsatt mengde. Omsetningen ved den
utvidede bevilling tas med i den årlige omsetningsoppgaven for stedets alminnelige bevilling.
Behandlingstiden for søknaden vil normalt være 2-3 uker.
Når søknaden er behandlet vil skriftlig vedtak bli sendt ut.

Veiledning for utfylling av søknadsskjema
1. Kryss av hva søknaden gjelder:
Del I Utvidet skjenketid i romjuls- eller påskeperiode
Del II Utvidelse av skjenkebevillingen i fbm. arrangement

2. Opplysninger om søker fylles alltid ut
Oppgi skjenkestedets navn og bevillingssøker/driftsselskap samt adresse, postnummer og
telefonnummer. Oppgi videre selskapsform, organisasjonsnummer og opplysninger om
styreformann, daglig leder og styrer/stedfortreder.

3. Fyll ut del I eller del II av skjemaet:
3.1.

3. 2.

Del I gjelder utvidet skjenketid i romjuls- eller påskeperiode i samsvar med
Narvik kommunes alkoholpolitiske retningslinjer
Del II gjelder utvidelse av skjenkebevillingen for en bestemt anledning i fbm. arrangement:

Om arrangementet
Gi opplysning om hva arrangementet går ut på, dato når arrangementet skal holdes og forventet antall
deltakere.
Angi ved kryss om arrangementet er åpent for alle eller om det er et sluttet selskap
Oppgi videre hvem som står som arrangør, kontaktperson for arrangør og telefonnummer hvor
arrangøren kan nåes på dagtid.
Gi eventuelt mer utfyllende opplysninger om arrangementet i vedlegg.

Angi hva søknaden om utvidelse omfatter:
- Ved søknad om utvidelse av som gjelder alkoholgruppe:
Angi hva som skal skjenkes:
Utvidelse av bevilling til å omfatte vin ( Alkoholholdig drikk, gruppe 2)
Utvidelse av bevilling til å omfatte brennevin (Alkoholholdig drikk, gruppe 3)

- Ved søknad om utvidelse av skjenketid:
Det skal også oppgis åpningstid og skjenketid inne og ute.

- Ved søknad om utvidelse av skjenkeareale utenfor skjenkestedet:
Oppgi hvor arrangementet skal holdes. Oppgi antall plasser inne og ute.
Utfyllende beskrivelse kan gis i vedlegg.

4. Underskrift

Søknaden undertegnes og sendes/leveres Narvik kommune, Postboks 64, 8501
Narvik.
Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til saksbehandler for bevillingssaker i
enhet Fag og forvaltning på telefon 76 91 23 01
Besøksadresse: Kongens gate 45, 8514 Narvik
Besøks- og telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

