
 

FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER, 

SKAUN KOMMUNE 

 

Vedtatt i Skaun kommunestyre i møte den 10.05.2012, sak 26/12, arkivsak 12/267, med hjemmel i Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1977 nr 55, og Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v. (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27. 
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§ 1  Salgstider for øl 

§ 2  Åpningstider for serveringsstedene 

§ 3  Skjenketider for øl vin og brennevin. 

§ 4  Inndragning av bevilling 

§ 5  Delegering 

§ 6  Ikrafttredelse 

 

 

§ 1  Salgstider for øl 

 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra 

salgssteder med kommunal bevilling, fra kl. 09.00 til kl. 20.00.  

 På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før 

Kristi Himmelfartsdag.  

 

§ 2  Åpningstider for serveringsstedene  

 Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 6.00 til kl. 02.30. Utendørs servering kan holdes 

åpen fra kl. 06. 00 til kl. 00.30.  

 

§ 3  Skjenketider for øl vin og brennevin.  

Skjenking av øl og vin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 09.00 til kl. 02.00. 

Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

For utendørs skjenking av øl, vin og brennevin skal skjenkingen være avsluttet innen kl. 

24.00. 

 

§ 4  Inndragning av bevilling  

Ved mindre uregelmessigheter kan det gis skriftlig advarsel.  

Ved simple overtredelser kan det første gang reageres med inndragelse av bevillingen inntil 

7 dager, med mindre særlige grunner taler for en kortere inndragningsperiode.  

Ved grove overtredelser, jfr. forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk, kap. 5 § 

4-1, 4-2, 4-3, 4-4 og 4-5, kan det reageres med inndragelse fra 7 til 60 dager allerede ved 

første overtredelse, med mindre særlige grunner taler for en kortere inndragelsesperiode.  

Gjentatte overtredelser kan medføre at bevillingen inndras for resten av perioden, 

bevillingen faller da bort.  



§ 5  Delegering  

Delegering til rådmann:  

a. Godkjenning av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden samt tildeling av ambulerende 

bevilling og ved enkelt anledning.  

b. Rådmannen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende 

åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.  

 

§ 6  Ikrafttredelse  

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2012.  

 


