
Serveringsbevilling 

 
Den som ønsker å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen, jfr. serveringsloven § 3. Loven gjelder etablering og drift av 
alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke.  

Loven gjelder ikke for: 

 servering som ikke skjer i næring 

 serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager når disse må 

godkjennes av offentlige myndigheter, og servering skjer i institusjonens regi. 

 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. 

 servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til 

bruk for egne ansatte. 

 servering i tog, fly og båter i rutetrafikk. 

 serveringssteder som drives av lag, foreninger o.l., hvor formålet med 
serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen o.l. 

Virkeområdet ble utvidet 01.01.2008, slik at også kiosker som selger varme pølser skal 

ha serveringsbevilling. Et hvert serveringssted må følge serveringslovens 

bestemmelser, samt fylle gjeldende krav, bl.a. ift. vandel og åpningstider. Ved endringer 

i firma eller beliggenhet, må det søkes om ny beviling. Ved endring av daglig leder ihht. 

serveringsloven, skal det snarest søkes bevillingsmyndigheten om godkjenning. 

Serveringsloven finner du her http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-055.html 

Søknadsskjema for søknad om serveringsbevilling, samt veileder fås ved henvendelse 

Sør-Aurdal kommune 

Behandlilngstiden for søknader er ca 6 uker fra søknad med all nødvendig 

dokumentasjon er mottatt. 

Etablererprøve:   

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift 

av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig.  

Det er krav om at daglig leder skal ha gjennomført en etablererprøve. 

Pensum til etablererprøven kan bestilles på http://www.vinn.no/, og koster kr. 400,-, 

inkludert porto/gebyr. 

Prøven kan avlegges ved Sør-Aurdal kommune, rådmannskontoret , men det må bestilles 

tid på forhånd. Bestilling kan gjøres på tlf. 613 48515, eller ved oppmøte. 

Gebyr er Kr. 400,- for hver prøveavleggelse, faktureres i etterkant 

Husk ta med legitimasjon. 

 

Søknad om serveringsbevilling sendes  

Sør-Aurdal kommune, 2930 BAGN   

  

http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-055.html
http://www.vinn.no/

