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Cobra Låven AS - Svar på søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for
lukket selskap (ambulerende) 07.06.2022.
Saksopplysninger

Det vises til søknad dat. 23.05.2022 om anledning til å benytte ambulerende skjenkebevilling for øl og vin
i forbindelse med sluttet selskap den 07.06.2022. Med ”sluttet selskap” menes at det allerede, og før
skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i
et bestemt lokale på skjenkestedet, f.eks. bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Medlemmene av selskapet
må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges,
jf. Sos.dep. rundskriv I-16/90 vedr. tolking av begrepet ”sluttet selskap”.
Når det gjelder skjenkesteders plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker, viser en i forskrifter av
19.12.89 til Alkoholloven, kap. 2, 1-5.
Skjenking av alkoholholdig drikk må ikke skje til noen under 18 år. Det bør legges vekt på kontrolltiltak.
Overtredelse av bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel inntil 6 mnd., jfr. Alkohollovens § 10-1.
I Oppdal kommune er myndighet til å fatte vedtak etter Alkohollovens bestemmelser om ambulerende
skjenkebevilling til deltakere i lukket arrangement delegert til Rådgiver Helse og omsorg.
Det er ikke innhentet uttalelse fra politiet til søknaden. Politi vil motta kopi av vedtaket.
Administrativt vedtak:
Med hjemmel i alkohollovens § 4-5 og forskrift med merknader samt rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommunen 2020 - 2024 innvilges Cobra Låven AS ambulerende skjenkebevilling for øl og vin
mellom kl. 15.00 – 19.00, i forbindelse med sluttet selskap på Låven med oljeselskapet OKEA
07.06.2022.
Alkoholholdig drikker grupperes slik:
Gruppe 1: over 2,5 og høyst 4,7 i volumprosent alkohol
Gruppe 2: over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
Gruppe 3: over 22 og 60 volumprosent alkohol
Skjenketiden for gruppe 1 og 2 er fra 06.00 – 03.00, gruppe 3 fra kl. 13.00 – 02.00.
For skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 er aldersgrensen 18 år, i gruppe 3, 20 år.
Ansvarlig for skjenkingen: Ole Dalen.
Gebyr er kr. 400,- pr. gang, som vil bli innkrevd av Oppdal kommune.

