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1. INNLEDNING 
Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord kommune er slått sammen til en kommune med 

navnet Orkland fra 01.01.2020. Alkoholloven og serveringsloven har bestemmelser om lovlige 

tidspunkt for salg- og skjenking av alkohol samt åpningstider for serveringssteder. Kommunestyret 

kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg og 

skjenking i forhold til det som følger av loven, jf. alkohollovens paragraf 3-7 og 4-4. Kommunen kan i 

forskrift fastsette åpningstider for de serveringsstedene som ligger i kommunen, jf. serveringsloven § 

15.  

Av de tidligere kommunene som nå er Orkland kommune, har Orkdal og Agdenes forskrifter som 

regulerer åpningstider for serveringssteder samt salg- og skjenketider for alkoholholdig drikke. 

Meldal og Snillfjord kommune har ikke hatt lokale forskrifter for regulering av dette.  

Ved å vedta lokal forskrift kan en også i stor grad videreføre dagens bestemmelser, dette skaper god 

kontinuitet og forutsigbarhet for butikker og skjenkesteder som har bevilling i dagens kommuner.  

På denne bakgrunn er det laget et utkast til forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salg- 

og skjenketider for alkoholholdig drikke for Orkland kommune.. 

Utkast til forskrift er behandlet i kommunestyret i Orkland kommune den 24.06.2020. Etter endt 

høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret for Orkland 

kommune.  

2. INNHOLD OG SENTRALE FORSLAG 

2.1 Merknader til enkelte bestemmelser 
I utkast til forskrift § 1 er det tatt inn en kort beskrivelse av forskriftens virkeområde samt enkelte 

definisjoner. Bestemmelsen er tatt med for å gi en enkel oversikt over hva forskriften regulerer. De 

øvrige   

 § 1: Virkeområde og definisjoner  

Forskriften gjelder for alle serveringssteder (som puber, restauranter, kafeer, gatekjøkken, 

bensinstasjoner m.m. som serverer mat/drikke) og overnattingssteder samt salgssteder for 

alkoholholdig drikke som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i Orkland kommune.  

Forskriften regulerer: 

- Lukningstider for serveringssteder 

- Skjenketider for alkoholholdig drikke 

- Salgstider for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol i forretninger 

Åpningstider for serveringssteder fremgår av forskriftens § 2:  

§ 2: Åpningstider, jf. serveringsloven § 15  

(1) Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.   

(2) Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 02.30 til kl. 06.00.  
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(3) Det kan vedtas innskrenket åpningstid slik at serveringssteder i bomiljø, dersom særlige 

grunner tilsier det, må holdes lukket mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 jf. serveringsloven § 15.    

(4) Uteserveringssteder skal holdes lukket fra kl. 01.00 til kl. 09.00. Det kan også vedtas 

innskrenket åpningstid for uteserveringen dersom særlige grunner tilsier det, uavhengig av 

uteserveringens lokalisering.    

Ingen av dagens kommuner har hatt begrensninger i åpningstider for serveringssteder uten 

skjenkebevilling. Serveringssteder som skjenker alkohol skal holde stengt i tidsrommet 02.30 til 

06.00. Det er tatt med en bestemmelse som åpner for å ha en tidligere lukketid dersom 

serveringsstedet ligger i et bomiljø og særlige grunner tilsier dette. Bestemmelsen er tatt med for å 

kunne avhjelpe uheldige følger av bråk knyttet til uteliv i typiske boligområder. I ny forskrift er det 

foreslått en mellomting mellom dagens bestemmelser og lagt til grunn at uteservering stenger 

klokken 01.00. Det er tatt med en adgang for å innskrenke åpningstider for uteservering, dersom 

særlige grunner tilsier dette. Vurderingen er at i de fleste tilfeller vil ikke en uteservering knyttet til et 

serveringssted være til sjenanse, men det er viktig å kunne ta hensyn til eventuelle lokale forhold ved 

at åpningstiden kan innskrenkes dersom det er særlig grunn til dette.  

Tider for skjenking av alkohol reguleres av forskriftens § 3:  

§ 3: Skjenking av alkoholholdige drikker, jf. alkoholloven § 4-4  

(1) Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:  

- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 

alkohol. 

- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 

alkohol.  

- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.   

(2) Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før kl. 09.00 hverdager og kl. 

10.00 søn-, hellig- og høytidsdager.   

(3) Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00.   

(4) For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdige drikk følge skjenkestedets åpningstid, dog slik 

at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i noe tilfelle 

skjenkes drikk senere enn kl. 01.00 søndag til og med torsdag og kl.02.00 fredag og lørdag.   

(5) Det kan vedtas innskrenket skjenketid for skjenkesteder i bomiljø, eller dersom andre særlige 

grunner tilsier det, uavhengig av serveringsstedets lokalisering, slik at skjenking ikke kan finne 

sted mellom kl. 24.00 og kl. 10.00.  

(6) Skjenkesteder med innskrenket skjenketid, kan innvilges skjenketid til kl. 02.00 innendørs 

natt til lørdag og natt til søndag for sluttede selskap.   

(7) I jule- og påskeuken gis skjenkebevilling til kl.02.00. I de tilfeller der følgende dager ikke 

kommer på fredag/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00:  

- Nyttårsaften 

- 1. Nyttårsdag 
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- Kveld før Kristi Himmelfartsdag 

- Kveld før 1. mai 

- 16. mai 

Tidspunkt for når det er lov å starte skjenking av alkohol er forskjellig i dagens forskrifter. I Orkdal kan 

det skjenkes alkohol fra klokken 09.00 både på hverdager og i helgene. I Agdenes starter 

skjenketiden klokken 08.00 på hverdager og klokken 12.00 i helger. Alkohol gruppe 3 (brennevin) kan 

ikke skjenkes før klokken 13.00, dette følger av alkoholloven. Det har ikke vært noen debatt eller 

problematikk rundt tidspunkt for oppstart av skjenking, de fleste skjenkesteder ser ikke ut til å ha 

åpent tidlig på dagen. Det foreslås derfor å sette skjenketid fra klokken 09. 00 på hverdager og 

klokken 10.00 i helger. Tidspunkt for avslutning av skjenking på kvelden har derimot vært diskutert 

mye i utelivsbransjen, men kan ikke se at dette har vært et spørsmål i Orkland. Både Orkdal og 

Agdenes har hatt skjenketid til klokken 01.00 på hverdager og til klokken 02.00 på fredag og lørdag, 

dette er videreført i forskriften.  

Det er også for skjenketider lagt inn en mulighet for å innskrenke skjenketiden for skjenkesteder i 

bomiljø eller dersom særlige grunner skulle tilsi det.  

Orkdal kommune har en bestemmelse som gir rett til å ha samme åpningstid som fredag og lørdag, i 

forbindelse med enkelte særskilt angitte friperioder og fridager. Denne bestemmelsen er godt 

innarbeidet for bevillingshaverne og brukere av utelivsbransjen i Orkdal og er videreført.   

Det er i kommunen god orden og lite problemer knyttet til salg og skjenking av alkohol. Det er derfor 

vurdert at det ikke er forhold som tilsier at det er behov for strengere regulering eller innskrenkning 

av åpnings-, salgs, eller skjenketider i forhold til i dag.  

Forskriftens § 4 regulerer tidspunkt for salg av alkohol fra butikker og ølutsalg:  

§ 4: Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 

og høyst 4,7 volumprosent alkohol).  

(1) Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:   

  Mandag-fredag           kl. 08.30 – 20.00.  

  Dager før søndager og helligdager, 
unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag     kl. 08.30 – 18.00.  

    

Jul-, påske- og pinseaften        kl. 09.00 – 15.00.  

  Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt.    

I Agdenes har alkoholutsalg åpnet klokken 08.00 mens åpningstiden for ølsalg i Orkdal har vært 

08.30. Det er i forskriften angitt 08.30 som åpningstid, dette antas å ikke ha noen stor praktisk 

betydning. Stengetidene i begge forskrifter har vært den sammen og disse videreføres i ny forskrift.  

Vurdering for å videreføre dagens åpningstider for alkoholsalg er i hovedsak den samme som for å 

videreføre dagens skjenketider, jf, vurderingen ovenfor.  

Begrensning av åpningstider knyttet til jul, påske og pinse samt forbud mot salg av alkohol Søn- og 

helligdager samt 1. og 17. mai følger direkte av alkoholloven. Bestemmelsene er kun tatt med her for 
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at forskriften skal gi de som skal forholde seg til regelverket en samlet fremstilling av bestemmelsene 

knyttet til tider for salg av alkohol.  

 

2.2 Behandling i kommunestyret for Orkland 24.06.2020 
Utkast til forskrift ble lagt frem for kommunestyret i Orkland 24.06.2020. Under behandling i 

kommunestyret ble det ikke lagt frem endringsforslag.  

2.3 Ikrafttredelse  
Forskriften skal tre i kraft 01.01.2020.  

Avslutningsvis gir § 5 bestemmelser om ikrafttreden for ny forskrift. Det er lagt til grunn at ny 

forskrift trer i kraft fra samme tidspunkt som oppstart av ny bevillingsperiode den 01.10.2020.  

 

3. HØRINGSFRIST OG HØRINGSINSTANSER 
Høring kunngjøres på hjemmesidene til Orkland kommune og blir annonsert i Avisa Sør-Trøndelag.  

Høringsfrist 10.08.2020 

Høringssvar leveres postmottak@orkdal.kommune.no  
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