
Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for èn enkelt
anledning (når søker allerede har bevilling)
Bevillingssøker

Ja Nei
Er bevillingssøker registrert i Enhetsregisteret

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

 
Foretakets eller foreningens navn

  
 
 

Adresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

 
E-post

Skattekommune

Bevillingssøker

Søker registrert i enhetsregisteret

Søker ikke registrert i enhetsregisteret

Innsender
Fødselnummer

 

 
Telefon

 
Adresse

 
Fornavn Etternavn

E-post

Postnr. / sted



Skjenking inne
Gruppe 3

  
Inne, fra kl. Ute, fra kl.

  
Inne, til kl. Ute, til kl.

Skjenkestedet

Ønsket utvidelse

Vedlegg

Ønsket utvidelse av skjenketid

 
Navn

 
Adresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

Åpent arrangement Lukket arrangement
Arrangement

Gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
Gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Skjenking - alkoholholdig drikk

 
Areal (i hele m2)

  
Antall gjesteplasser inne Antall gjesteplasser ute

  
  

 

Skjenkeareal

Legg ved tegning over arealet det søkes om utvidelse til

Skjenking inne
Gruppe 1

  
Inne, fra kl. Ute, fra kl.

  
Inne, til kl. Ute, til kl.

Skjenking inne
Gruppe 2

  
Inne, fra kl. Ute, fra kl.

  
Inne, til kl. Ute, til kl.

Gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7vol.prosent)

Skjenking ute

Skjenking ute

Skjenking ute



Type arrangement

Bekreftelse

 
Arrangementsdato, fra/til

 
Forventet antall deltakere

 
Hvem står som arrangør?

  
 
 
 

Beskrivelse av arrangementet

Ja Nei
Må gjestene betale inngangspenger?

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at
bestemmelser i alkoholloven blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om
eventuelle endringer i driften av serveringsstedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller
innstilling av driften med mer.

Bekreftelse

Signatur og dato

Skjemaet sendes til
Hammerfest kommune 
Postboks 1224
9616 Hammerfest NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post.
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