ANSØGNING OM LEJLIGHEDSBEVILLING TIL
SERVERING/SALG AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKE

Ansøger (f.eks. forening):___________________________________________________________________
Ansvarlige for selskabet (person):_______________________________ Cpr.nr.:______________________
Formålet med arrangementet:_________________________________E-mail:_______________________
Lokale:__________________________Forventet antal deltagere ved arrangementet:__________________
Dato og tidspunkt:_____________________________________ fra kl.:_____________ til kl.:___________
Adresse/Postboks:______________________________________Mobil/Tlf:__________________________
For at sikre at lovgivningen overholdes, bedes ansøger om at udfylde nedenstående :
Som ansøger sikrer jeg at den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke overstiger 16 %
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Som ansøger sikrer jeg at Salg af alkoholholdige drikke må ikke finde sted søn- og helligdage.
(nytårsaftensdag, 1. nytårsdag, helligtrekongersdag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, St.
bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Nationaldag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag).

Som ansøger ved jeg at udskænkningen må ske mellem 12.00-24.00. Og frem til kl. 01 på fredage og
lørdage.
Som ansøger sikrer jeg at salg eller udskænkning af alkohol ikke sker til (stærkt) berusede personer, eller
børn og unge under 18 år.
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Husk! Det er indehaveren af bevillingen der er ansvarlig for, at dette overholdes. Hvis der foregår uroligheder på udskænkningsstedet, kan politiet kræve at stedet lukket
k
for resten af åbningstiden

r
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Ansøgning om lejlighedsbevilling bedes afleveret til Borgerservice senest 8 dage før arrangementet skal afholdes, da ansøgningen
i mods
v
at fald ikke kan forventes at blive behandlet rettidigt. Kommunen vil senest 2 hverdage forud for afholdelsen af et arrangement
fremsende kopi af lejlighedsbevillingen til Grønlands Politi, såfremt ansøgningen godkendes
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Jeg bekræfter hermed overfor kommunen at oplysningerne foroven er rigtige og vil overholde alkohol lovgivningen.
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Dato:___________________ Underskrift_____________________________________
Ansøgningen afleveres i kommunen eller sendes til Borgerservice e-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl
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Kommunens afgørelse:

t
Under henvisning til Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol om salg og udskænkning af alkoholholdige

drikke, kan kommunen GODKENDE/IKKE GODKENDE deres ansøgning. Kommunens afgørelse er_

f
Evt. Begrundelse eller betingelse for godkendelse / afslag:_____________________________________________________
r

Dato & Sted: ________________________ Borgerservice leder/ansvarlig_______________________________
a
Kommunens afslag kan, jfr. Lovens kap. 7, § 28, inden 4 uger fra afgørelsens dato påklages til Naalakkersuisut, en eventuel
klage over kommunalbestyrelsens beslutning har ikke opsættende virkning.
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