
Forslag til: Forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk 

og om opningstider for serveringsstadar, Stad kommune, Vestland 
 

Forslaget skal politisk behandlast i juni 2020.  

 

Heimel: Fastsett av Stad kommunestyre 23. juni 2020 med heimel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

§ 1. Formål og virkeområde 

Formålet med forskrifta er å regulere salstider i butikk og skjenke- og opningstider for skjenkestadar i 

Stad kommune. 

Forskrifta gjeld for alle sals- og skjenkestadar som driv løyvepliktig verksemd etter alkohollova.  

§ 2. Salstider  

Salstider for alkoholhaldig drikk i butikkar med løyve er: 

Kvardagar Kl. 08.00-20.00 

Laurdag Kl. 08.00-18.00 

Julaftan, påskeaftan, pinseaftan og nyttårsaftan Kl. 08.00-16.00 

Søndag, heilagdagar, 1. og 17. mai Sal er ikkje tillate 
 

§ 3. Skjenketider  

a. Skjenketider for alkoholhaldig drikk for skjenkestadar med løyve er: 

 Alkoholgruppe 1 og 2 
(under 22 vol %) 

Alkoholgruppe 3 
(22 vol % eller meir) 

Søndag-torsdag Kl. 08.00-01.00 Kl. 13.00-24.00 

Fredag og laurdag Kl. 11.00-02.00 Kl. 13.00-01.00 

 Onsdag før skjærtorsdag, 
skjærtorsdag, 1. påskedag, onsdag før Kristi 
himmelfartsdag og 1. pinsedag 

 2.-6. juledag når desse fell på søndag til torsdag 

Kl. 08.00-02.00 Kl. 13.00-01.00 

 

Utandørs skjenking følgjer same tidene. 

 

b. Skjenketider for alkoholhaldig drikk ved einskilde høve og lukka selskap: 

 Alkoholgruppe 1 og 2 
(under 22 vol %) 

Alkoholgruppe 3 
(22 vol % eller meir) 

Søndag-torsdag Kl. 08.00-02.00 Kl. 13.00-01.00 

Fredag og laurdag Kl. 11.00-02.00 Kl. 13.00-01.00 
 



§ 4. Opningstid ved skjenkestadar 

Opningstida for skjenkestadane er 30 minutt lenger enn skjenketida. 

 

§ 5. Ikrafttredelse 

Forskrifta trer i kraft umiddelbart etter kunngjering i Norsk Lovtidend. Samtidig opphevast forskrift av 

15. september 2016 nr. 1103 om opnings- og skjenketider for serveringsstadar, og salstid for alkohol 

med inntil 4,7 volumprosent i forretningar, Selje kommune.  


