BEVILLINGSPLIKT OG KUNNSKAPSPRØVER ETTER SERVERINGSLOVEN OG ALKOHOLLOVEN
1. Bevillingsplikt etter serveringsloven
Den som vil drive serveringssted må etter serveringslovens § 3 ha serveringsbevilling gitt av
kommunen. Begrepet serveringssted er i de senere år blitt utvidet, slik at for eksempel drift av
storkiosk som serverer hamburgere, pølser og pizza også omfattes.
Bevilling skal gis dersom kravene i serveringslovens §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det
ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at bevilling gis.
Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder kun for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Lokalene skal være godkjent av bygningsmyndighet
og Mattilsynet.
Kommunen kan sette som vilkår for bevilling at krav i loven oppfylles innen en nærmere
fastsatt tidsfrist.
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av
serveringsstedet. Daglig leder må være myndig.
Serveringsstedets daglige leder må ha bestått en etablererprøve.
Departementet har i forskrift gitt nærmere regler om innholdet i og gjennomføringen av
etablererprøven, samt om kommunens adgang til å kreve gebyr for prøveavleggelsen.
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten,
må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til
annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller i kraft av sin stilling som
leder har vesentlig innflytelse på den, anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det
ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn fem år.

2. Bevillingsplikt etter alkoholloven
Salg og skjenking av alkoholholdig drikk krever bevilling og bevillingen gis til den for hvis
regning virksomheten drives, jfr. alkohollovens § 1-4b.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Den person som har det
daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som styrer. Det kan gjøres unntak fra
kravet om stedfortreder. Styrer og stedfortreder må godkjennes av de myndigheter som tildeler bevillingen og ha bestått kunnskapsprøve.
Krav for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder (alkoholloven § 1-7c)
• Du må være over 20 år
• Du må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i
annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
•
Du må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
den ved å bestå en kunnskapsprøve.

3. Etablererprøve etter Serveringsloven
Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve med 50 spørsmål som skal besvares på maksimum 90 minutter. Kun et svaralternativ er riktig. Spørsmålene dekker flere fagområder, og det anbefales at de som skal ta prøven har vært gjennom nødvendig læremateriell

på forhånd. For å bestå prøven må du ha minst 40 riktige svar. Det er tillatt å ha med seg ordbok og lovsamling ved avleggelse av etablererprøven.
Læremateriell kan bestilles hos Vinn, 8512 NARVIK
Kontakt: firmapost@vinn.no
Telefon: 76 96 72 00

4. Kunnskapsprøve etter alkoholloven
Kravet til dokumentert kunnskap etter alkoholloven oppfylles ved bestått kunnskapsprøve
etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 5.
Kunnskapsprøven er i likhet med prøven etter serveringsloven en flervalgsprøve. Til hvert
spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig svar på spørsmålet. Du skal
krysse av det svar du mener er korrekt. Du har 45 minutter til besvarelse av prøven.
For å bestå må 16 av 21 svar være riktige.
Det forutsettes at du kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke
rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen,
hvilke forhold som kan lede til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til
bevillingens bortfall.
Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling.
Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i
alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr
538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige
bestemmelser.
Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap.
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.
Prøven kan også avlegges av personer som ønsker å kvalifisere seg for fremtidig funksjon
som styrer eller stedfortreder i virksomhet med salgs- eller skjenkebevillling.

5. Hvordan få tatt prøve?
Både etableringsprøve etter serveringsloven og kunnskapsprøve etter alkoholloven avlegges i
kommunen, fortrinnsvis i den hvor virksomheten skal utøves. Prøve kan også avlegges i andre
kommuner.
Den som ønsker å avlegge prøve tar kontakt med kommunen og avtaler tid og sted for
gjennomføring. Vår kontaktmann er Ottar Evensen, tlf. 62433002 eller 91340112.
Personer med tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevillling (tog, fly, forsvarets befalsmesser) avlegger prøve hos fylkesmannen i det fylket hvor virksomheten har bevilling. Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales. For tog- og flyselskaper kan prøven
avlegges hos Helsedirektoratet.
Når du møter opp for å avlegge prøve må gyldig legitimasjon medbringes.
Før prøve kan avlegges må du dessuten betale et gebyr på kr. 300,- til kommunen Dette
kan ordnes samme dag på servicekontoret. Kopi av kvittering skal legges fram ved avlegging
av prøven.
Den som ikke består prøven kan melde seg til ny prøve, men må da betale nytt gebyr for
hver gang.
Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Beviset bør du ta godt vare på da det tjener
som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen til å inneha funksjonen som styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling.
Beviset er gyldig på ubestemt tid.

