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Hindrum, Bård
Drakestranda 1366
7125 VANVIKAN
Innvilget søknad om skjenkebevilling - Klubbhuset Leksvik skistadion
Vi viser til søknad av 20.08.2018 vedrørende skjenkebevilling for enkeltanledning.
Saksopplysninger
Leksvik og Rissa Frivilligsentral ved Bård Hindrum søker om skjenkebevilling for øl og vin
inntil 22 % alkohol i forbindelse med Kamferdropsfestivalens avslutningsarrangement
25.08.2018 ved Klubbhuset Leksvik Skistadion, Hovsteinan, 7120 Leksvik. Tidspunktet det
søkes for er mellom kl. 19:00 til 23:00. Bård Hindrum oppgis som alkoholansvarlig, det
oppgis ingen stedfortreder.
Følgende er opplyst angående organisering og sikkerhet:
Skjenkingen skal foregå innendørs. Det er forventet ca. 100 deltakere. Arrangementet er i
forbindelse med Kamferdropsfestivalen, en festival for eldre i alle aldre. Frivilligsentralen i
Rissa og Leksvik er ansvarlig for arrangementet.
I henhold til alkohollovens § 4-2 kan kommunen gi alminnelig bevilling for skjenking av øl,
vin og brennevin for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.
Du underrettes herved om at det fattes følgende vedtak:
Det gis bevilling for skjenking av øl og vin inntil 22 % alkohol i forbindelse med
Kamferdropsfestivalens avslutningsarrangement 25.08.2018 ved Klubbhuset Leksvik
Skistadion, Hovsteinan, 7120 Leksvik. I tidsrommet kl.19:00-23:00.
Fastsatt skjenkeavgift kr. 500,- betales etter regning.
Skjenkeansvarlig: Bård Hindrum
Stedfortreder:
Ingen
Skjenkebevillingen gjelder innendørs ved Klubbhuset Leksvik Skistadion
1. Vi minner om røykeloven av 01.07.04 § 6: « i lokaler hvor allmennheten har adgang
skal lufta være røykfri»
2. Arrangøren må ta kontakt med Fosen Lensmannskontor i forkant av arrangementet
for å gå gjennom organisering og sikkerhet.
Skjenking skal foregå i henhold til alkohollovens forskrift for skjenking av alkohol,
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5
Vi ber om at arrangør gjør seg kjent med i hvilke tidsrom det kan selges alkohol.
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over,
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager
så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når
denne melding kommer frem.

Lykke til med arrangementet!
Med hilsen
Tove Penna Steen
Enhetsleder koordinerende enhet
Koordinerende enhet
Tove.Penna.Steen@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41458948
Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.
Vil du svare på dette brevet?
Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/8406
og kontakt oss digitalt via www.indrefosen.kommune.no/ekontakt
eller per post til: Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Generell kontaktinfo
Sentralbord: 73 85 27 00
postmottak@indrefosen.kommune.no
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