
 
 
 

Lebesby kommune 
 Servicekontoret 
 

Salgs-, serverings - og skjenkebevilling – 
informasjon om saksgang, gebyrer og salgs - og 
skjenketider 
 
Generelt om søknader om bevilling:  
 
1) Alle søknader om bevilling behandles i henhold til Alkoholloven av 89- 2.06 nr. 27 og 
 Serveringsloven Lov av 1997 13.06 nr. 55 
2) Alle søknadsskjemaer m/ veiledning som omhandler salgs-/serverings- og 
 skjenkebevilling skal ligge på kommunens hjemmesider sammen med oversikt  over 
 salgs- og skjenkeavgifter og åpningstider, samt saksbehandling på de ulike typer 
 bevilling. 
3)  En hver søknad skal opprettes som egen sak i ESA 
4) Saksbehandler påser at skjema er tilstrekkelig utfylt, og at eventuelle vedlegg er  med. 
 Skjema som har mangler skal returneres. 
 
Søknad om alminnelig salgs - og skjenkebevilling   
   
1) Saken skal saksforberedes og legges frem for formannskapet til innstilling før den 
 går videre til Lebesby kommunestyre for endelig vedtak. 
2) Lensmannen skal være orientert om søknaden, og blir bedt om å komme med 
 eventuelle synspunkter i god tid før saken skal opp til behandling. 
3) Er dette en ny søker skal det også fremgå av vedtaket at salgs-/serverings-/ og 
 skjenkeprøven må være bestått av styrer og stedfortreder før bevillingen er 
 gyldig. 
 
Søknad om serveringsbevilling 
 

1) Søknad om serveringsbevilling skal sendes til kommunen når en starter et nytt 
serveringssted, eller eventuelle endringer av serveringsstedet. 

2) Serveringsbevilling behandles under samme prosedyre som for alminnelig 
bevilling. 

 
Salgs- og skjenkeprøven og etablererprøven for serveringsvirksomhet ( 
Kunnskapsprøven) 
 
1) Bedriften melder selv fra til kommunen at de skal ta salgs - og skjenkeprøven. 
2) Kommunens behandlingsansvarlige legger til rette med lokaler og materiell for at 

skjenkeprøven kan avlegges. 



3) Bedriften skal orienteres om gebyr for kunnskapsprøven for salg, skjenking og 
etablererprøven , og  at gebyret skal innbetales i forkant av kunnskapsprøven. 

4) Fra og med 1.mai 2012 vil det bli elektronisk avlegging av kunnskapsprøvene, og 
kommunen skal være oppdatert på dette ved tilretteleggingen. 

 
 
Innbetaling/fakturering av salgs- og skjenkegebyr og etterregning i forhold til 
omsetning. 

 
1) Alle vedtak om salgs - og skjenkebevillinger sendes Økonomikontoret som 

fakturerer den enkelte bedrift, enkeltpersoner, lag, foreninger m.v..       
2) Omsetningstall som blir innsendt fra den enkelte bedrift hver vår, skal danne 

grunnlaget for eventuell etterberegning av årsavgiften til den enkelte bedrift og 
faktureres av økonomikontoret. 

3) Gebyr på kunnskapsprøvene for salgs-, skjenkebevilling og servering  innbetales 
på forhånd av bedriften/personene. 

 
Gebyr 

• Ambulerende bevilling (lukket selskap/slutta lag): kr. 250,- etterfaktureres 

• Bevilling for en enkelt anledning kr. 1000,- etterfaktureres. 

• Gebyr for salgs - og skjenkeprøven kr. 300,- pr. person og betales forskuddsvis til 
Lebesby kommune kto. 4961.7200235 

• Gebyr kunnskapsprøven for serveringsvirksomhet er kr. 400,- pr bedrift og innbetales 
forskuddsvis til Lebesby kommune kto. 4961.7200235 

 
 
Skjenke/salgsavgift alkohol  
Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i alkoholloven. Dette innebærer følgende: 
 

• Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter.    Minstesats 1200,-/år                             
 

• Skjenking av øl:                     0,34 kr pr vareliter  
            Skjenking av vin                    0,94 kr pr vareliter 
            Skjenking av brennevin          3,07 kr pr vareliter   Minstesats, skjenking: 3500,-/år. 
 
Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni 2005. 
 
Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den 
faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et 
etteroppgjør. 
 
 
Salgs - og skjenketider 
 
Salg fra dagligvareforretninger av alkoholholdige varer med inntil 4,76 volumprosent: 
 

• På hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag er salgstiden i henhold til gjeldende 
alkohollovgivning fra kl. 08.00 – 20.00. I de forretninger som holder åpent til kl. 
20.00, kan alkoholholdige varer selges til de kunder som var kommet inn i 
forretningen ved utløpet av salgstiden. 



• Salg av alkoholholdige varer på dager før søndag - og helligdager (påske, pinse, jul og 
nyttårsaften) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. 

• Salg og utlevering av alkoholholdige varer skal ikke skje på søndager - og helligdager, 
1. og 17. mai og på valgdagen for Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg eller 
folkeavstemming. 

         
    
Skjenketider 

• Den generelle åpningstid for skjenking av brennevin og sterk øl er tillatt fra kl.13.00 
til 01.00 søndag til torsdag. 

• På fredag fra kl. 13.00 til lørdag 02.30. Fra lørdag kl. 13.00 til 02.30 søndag. 

• I sesongen fra 1. juni til 1. september er skjenketiden utvidet (søndag – torsdag) til 
02.00 og i helgene fredag og lørdag til kl. 03.00.  

• Skjenketider følger skjenketidene for fredag og lørdag følgende dager: onsdag før 
skjærtorsdag, 16. mai, 2. juledag og nyttårsaften. 

 
 
Har du spørsmål vedrørende skjenkebevilling, så vennligst kontakt Servicekontoret   
Telefon 7849 9555  
 
Søknader om skjenkebevillinger sendes: Lebesby kommune Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord eller postmottak@lebesby.kommune.no 
 
 


