
Salgsbevilling for en enkelt anledning 

Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for enkeltarrangementer 
som ikke omfattes av en fast bevilling, og som strekker seg over perioder på inntil 7 dager, 
etter en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt 
på forhånd fastsatt program.  
 
Ved større arrangementer skal uttalelser innhentes fra politi og brannvesen. 
 

1.1.1. Søknadsfrist 

Søknad skal være levert senest 14 dager før arrangementet skal gjennomføres. 
 

1.1.2. Gebyr 

Gebyr fastsettes til kr 250 per arrangement. 
 

1.1.3. Salgstid 

Salgstid vurderes ut fra arrangementets art, beliggenhet, uttalelser fra politi, målgruppe, 
samt på forhånd fastsatt program.  
 
Det kan innvilges følgende salgstider for hvert enkelt arrangement, ut fra en 
helhetsvurdering:  
 

 Hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 

 Dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, 
mellom kl. 08.00 og kl 18.00. 

 Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. 
mai, samt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og 
folkeavstemming vedtatt ved lov. 

 

1.1.4. Vilkår for innvilgelse: 

 

 Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til 
på forhånd definert begivenhet.  

 Det skal tas hensyn til forhold som kan vanskeliggjøre bevillingssøkers kontroll med 
utøvelsen av bevillingen. 

 Det skal utpekes styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 For enkeltanledninger med varighet ut over 1 dag, skal styrer for bevillingen ha 
bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 Ut fra arrangementets art eller målgruppe, kan bevillingsmyndigheten stille krav om 
bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for 
arrangementer som ikke har varighet ut over 1 dag. 



 Dokumentasjon på godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og 
brannvesen. 

 Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes 
godkjente ordensvakter. 

 Det må påses at alkoholholdig drikk ikke nytes på stedet. 

 Internkontroll ihht. alkoholloven, jfr. alkohollovens forskrift kapittel 8, herunder:  
o Redegjørelse ift. opplæring av styrer, stedfortreder, vaktmannskaper, øvrige 

ansatte, samt eventuelt frivillig personell, ihht. alkohollovens bestemmelser. 
o Redegjørelse av vakthold og opplæring av vaktmannskaper ift. ro, orden, 

trafikk og brann. 
 


