Gjøvik Kommune

Skal du starte serveringssted med alkoholservering?
For å starte et serveringssted trenger du godkjennelser/bevillinger fra ulike offentlige
virksomheter. Det stilles krav til lokalene og til innehaver, daglig leder, styrer og
stedfortreder. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å starte et
serveringssted med alkoholservering.
Ta kontakt med alle berørte etater på et tidlig tidspunkt for å forsikre deg om at du har
all den informasjonen du trenger før du setter i gang prosessen.
Krav til lokalene
Lokalene skal ha godkjennelse/tillatelse fra virksomhetsområdet Byggesak i Gjøvik
Kommune og være godkjent av mattilsynet.
Kommunen kan sette krav om tilknytning til kommunalt ledningsnett. Utslipp av fett kan
skape problemer både på ledningsnett og i renseanlegg. Restauranter, kafèer, gatekjøkken,
konditorier, kiosker og lignende skal installere en fettutskiller. Ta kontakt med
virksomhetsområdet Vann og avløp for nærmere informasjon.
Hvis stedet skal ha ansatte, må Arbeidstilsynet også godkjenne lokalene
jf. Arbeidsmiljøloven §19.
KRAV TIL INNEHAVER, DAGLIG LEDER OG STYRER/STEDFORTREDER
Serveringsbevilling
Alle som vil drive et serveringssted må ha bevilling gitt av kommunen.
Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er
oppgitt i bevillingen. Det er ikke adgang til å overdra serveringsbevillingen til andre.
Dersom bevillingshaver ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det han allerede
har bevilling for, må det søkes om ny bevilling for det nye stedet. Serveringsbevillingen er
uten tidsbegrensning.
Serveringsstedet skal ha en styrer/daglig leder. Styrer/daglig leder er den personen som
har det reelle ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet.
I serveringslovens § 6 om vandel, stilles det krav til bevillingshaver, daglig leder og andre
som har innflytelse på virksomheten.
Styrer må ha dokumentert kunnskap innen drift av serveringssteder, dvs. bestått
etablererprøven.
Prøven er en flervalgsprøve, og kan gjennomføres i Gjøvik kommune.
Ta kontakt på tlf. 61189500 for å avtale tid.

Skjenkebevilling
Bevillingen gis til den for hvis regning stedet drives (driftsselskap), og den gjelder for det
stedet det vises til i bevillingsvedtaket.

Alkoholloven krever at skjenkestyrer og stedfortreder må være over 20 år og ha
dokumentert kunnskap i alkoholloven. Dette skjer ved å bestå kunnskapsprøven.
Prøven kan tas i Gjøvik kommune. Ta kontakt på tlf. 61189500 for å avtale tid.
Prøven tester kunnskapen om innholdet i alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt
forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelsene i disse kapitlene.
Styrer/daglig leder (ansvarlig for serveringsbevillingen) og skjenkestyrer (ansvarlig for
skjenkebevillingen) kan være samme person dersom kravet etter loven er oppfylt.
Styrer, stedfortreder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (ved f.eks.
eierskap), må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovgivningens formål,
og skatt-, avgifts-, og regnskapslov, jf. alkoholloven § 1-7b.
KRAV TIL BETALING AV BEVILLINGSGEBYR
For å opprettholde retten til å skjenke øl, vin og brennevin, skal det årlig betales et
bevillingsgebyr. Alle bevillingshavere blir tilsendt en omsetningsoppgave hvor
bevillingshaver skal oppgi omsatt mengde i liter hvert år. Gebyret beregnes ut fra den
oppgitte mengde basert på gjeldende satser, og gebyret fastsettes årlig i alkoholforskriftenes
§ 6.
Det er innført krav om revisorbekreftelse av innsendte omsetningsoppgaver i henhold til
revisjonsstandard 800 (RS 800). Kravet omfatter også ikke revisjonspliktige selskaper, men
med unntak for institusjoner/organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt.
TIPS:
For å gjøre saksbehandlingstiden kortest mulig bør du så tidlig som mulig i prosessen sende
inn søknad om serverings- og skjenkebevilling til Gjøvik Kommune.
Dersom du overtar et lokale som ikke er et serveringssted fra før, må du søke om
bruksendring. Søknadsskjema om bruksendring får du ved å henvende deg til
Servicetorget i Gjøvik Kommune. Søknaden skal inneholde tegninger og kopi av
reguleringskart. Søknaden sendes til virksomhetsområdet Byggesak.
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest fra Byggesak vedlegges søknad om
servering/skjenkebevilling.

Arbeidstilsynet skal godkjenne lokalet dersom foretaket skal ha ansatte og/eller skal
bygge nytt eller bygge om et lokale.
Hvis du overtar et lokale som tidligere er brukt til serveringssted kan du kontakte
Arbeidstilsynet før du kjøper/leier lokalene for å sjekke om det finnes pålegg om
utbedringer. Pålegg om utbedring koster ofte mye å få gjennomført, fordi stedet som
regel må være stengt mens det utbedres.
Alle som vil etablere en næringsmiddelvirksomhet må før bygningsmessige arbeider
igangsettes, sende søknad om godkjenning til Mattilsynet, Postboks 383, 2381
Brumunddal, telefon 62 33 14 00.
Ved servering av mat og drikkevarer på stedet, må en ha serverings- og eventuelt
skjenkebevilling. Vær oppmerksom på at serveringsbevilling er grunnlaget for å få
skjenkebevilling.
Før søknad om serverings-/skjenkebevilling kan ferdigbehandles må det foreligge en del
dokumentasjon:
-Adkomstdokumenter til lokalene, dvs. leiekontrakt
-Firmaattest av nyere dato (under 3 år). Firmaattest fås ved Foretaksregisteret i
Brønnøysund.
-Tegning av lokalene og evt. område for uteservering
-Før bevilling for uteservering kan gis, må det foreligge godkjennelse fra eieren av
arealet
-Etablererprøven og/eventuelt kunnskapsprøven må være bestått
Kommunen innhenter uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og skattemyndigheten.
Krav om dørvakter må tas opp med politiet i hvert enkelt tilfelle. Noen utesteder har fått
pålegg om vakthold fra politiet.

