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Servicekontoret 

 
 

INFORMASJON VED SØKNAD OM BEVILLING  
FOR SERVERING OG ELLER SALG/SKJENKING AV ALKOHOL  

 
Definisjoner: 
Det finnes forskjellige typer bevilling, og nedenfor nevnte er de vanligste: 
 
Serveringsbevilling: 
Gis i medhold av serveringsloven, og gjelder etablering og drift av serveringssteder der det foregår 
servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.  
 
Loven gjelder ikke for:  
a) servering som ikke skjer i næring,  
b) serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager når disse må godkjennes av offentlig 

myndighet etter annen lov eller forskrift, og serveringen skjer i institusjonens regi,  
c) serveringssteder som drives av staten til bruk for ansatte og annet personell i offentlig tjeneste, og 

for andre som har adgang etter gjeldende bestemmelser for virksomheten,  
d) servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til bruk for egne 

ansatte,  
e) servering i tog, fly og båter i rutetrafikk,  
f) serveringssteder på flyttbare innretninger og faste installasjoner i forbindelse med undersøkelser 

etter eller utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel,  
g) serveringssteder som drives av lag, foreninger o.l., hvor formålet med serveringen utelukkende er 

å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen o l.  
 
Skjenkebevilling: 
Gis i medhold av alkoholloven, og gjelder salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også 
når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre 
steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. En forutsetning for å få skjenkebevilling 
er at det også foreligger serveringsbevilling, jfr. ovenstående punkt. Bestemmelsen gjelder imidlertid 
ikke ambulerende skjenkebevilling, eller bevilling for enkelt anledning. 
 
Salgsbevilling: 
Gis i medhold av alkoholloven, og gjelder overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot 
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet. 
 
 
Søknad: 
Det må søkes på eget søknadsskjema, som fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 78 97 76 00:  
 
a) Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling 
b) Søknad om salgsbevilling 
 
Som vedlegg til søknaden skal følge 
- plantegninger over lokalet (arealer og deres funksjoner) 
- konseptbeskrivelse (informasjon om type sted, målgruppe osv.) 
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Skal det serveres næringsmidler, må søknad om godkjenning av næringsmiddelbedrift sendes 
Mattilsynet. Søknaden skjer på eget skjema, som finnes på www.mattilsynet.no . 
 
 
Kunnskapsprøver: 
Før evt. bevilling kan gis, må styrer og stedfortreder avlegge, og bestå, kunnskapsprøven i 
alkoholloven. Påmelding skjer til servicekontoret, tlf. 78 97 76 00. 
 
Læremateriell kan bestilles fra Akademika tlf. 22 11 67 70.  Rundskriv I-6/98 Lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27 med endringer, samt forskrifter. 

 

Dersom det også søkes om serveringsbevilling, må styrer avlegge, og bestå, etablererprøve etter 
serveringsloven. Påmelding skjer til servicekontoret, tlf. 78 97 76 00. 
Læremateriell bestilles fra VINN, Narvik. Tlf. 76 96 72 00. 
 
Saksgang: 
Når søknaden mottas ved servicekontoret, sendes den ut på høring til lovpålagte høringsinstanser: 
Garnisonen i Sør-Varanger, Øst-Finnmark politidistrikt, komite for helse og omsorg, skattefogden i 
Finnmark og kommunekassereren i Sør-Varanger kommune. 
Videre sendes søknaden også til brannsjefen. Høringsfristen settes oftest til 2-3 uker. 
 
Søknaden er offentlig, d.v.s. at hvem som helst har tilgang til å se/lese søknaden. 
 
Saksutredningen skjer på grunnlag av alkoholloven og innkomne uttalelser. Søknader om salgs- eller 
skjenkebevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må derfor påregnes at det kan ta 
opptil 2 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger. 
 
Søknader som bare gjelder serveringsbevilling (næringsmidler) har som regel kortere behandlingstid 
enn søknader om skjenke- eller salgsbevilling for alkohol, idet de behandles administrativt (d.v.s. må 
ikke til politisk behandling). 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 
406, 9915 Kirkenes. Tlf. 78 97 76 00, fax 78 97 76 83.  
Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no  
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