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Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs -og 

skjenketider for alkoholholdig drikk i Frosta kommune 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 

alkoholholdig drikk for Frosta kommune vedtas. 

•  Forskriften sendes ut til høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelse. 

•  Høringsfristen settes til  30.06.2021. 

 

 

Behandling i  Formannskapet - 11.05.2021  

 

 

Vedtak 

Kommunedirektørens innstillig enstemmig tiltrådt. 

 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

 

• Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 

alkoholholdig drikk for Frosta kommune vedtas. 

•  Forskriften sendes ut til høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelse. 

•  Høringsfristen settes til  30.06.2021. 

 

 

 

 



Behandling i  Kommunestyret - 25.05.2021  

 

 

Vedtak 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

 

• Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 

alkoholholdig drikk for Frosta kommune vedtas. 

•  Forskriften sendes ut til høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelse. 

•  Høringsfristen settes til  30.06.2021. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs -og skjenketider for 

alkoholholdig drikk i Frosta kommune, vedtatt 17.11.2009 

2 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs -og skjenketider for 

alkoholholdig drikk i Frosta kommune - forslag til ny 

 

Bakgrunn for saken: 

Det har vært reist spørsmål om endring i forskrift om salgs og skjenketider i Frosta kommune. 

Saksopplysninger: 

Endring av kommunal forskrift skal behandles etter forvaltningslovens kapittel VII. 

Gjeldende forskrift om salgs og skjenketider i Frosta kommune ble vedtatt i kommunestyremøte 

17.11.09 sak 66/09. 

Frosta kommune har fått en henvendelse fra Coop Midt-Norge avd. Frosta vedrørende salgstid 

på alkohol på «alle aftener» (dvs. jul, påske og pinseaften). 

 

Stortinget har vedtatt at Vinmonopolet kan ha åpent en time lenger på lørdager, til kl. 16:00. 

Coop finner det derfor urimelig at Vinmonopolet skal selge alkohol lenger enn det Coop Midt-

Norge har tillatelse til å gjøre. 

 

Coop Midt-Norge avd. Frosta foreslår derfor at salgstiden for alkohol i butikk øker til kl. 16.00 

på «alle aftener» samt at det tillates salg av alkohol på valgdag. 

 

Ettersom forskriften tas opp til revidering, er det på sin plass å se på alle paragrafer i forskriften. 

 

Det kommer i løpet av året en del søknader om utvidet skjenketid ved enkeltanledninger. 

 

Valgloven åpner for å ha skjenking til kl. 03.00. 

 

Salg 

Kommunene har en viss styringsrett på salgstider for alkoholholdig drikk. 



Det er ikke lov å selge alkohol etter kl. 20.00 på hverdager, og klokken 18.00 på lørdager, samt 

dager før helligdag.  Den enkelte kommune kan velge å forkorte dette men ikke utvide disse 

tidene. 

Det er blitt gjort endringer i valgloven så det er nå tillatt å selge alkoholholdig drikke på 

valgdagen. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme dette. 

 

 

 

Skjenking 

Maksimaltiden for skjenking i henhold til Alkoholloven er kl. 03.00. Kommunedirektøren 

foreslår å at Frosta kommune øker sin skjenketid til kl. 03.00.  Dette fører igjen til at det må bli 

endring i § 1 slik at åpningstiden for skjenkesteder blir til kl. 04.00.  (konsumeringshalvtimen 

samt en halvtime til å forlate lokalet) 

Det er blitt gjort endringer i valgloven så det er nå tillatt å skjenke alkoholholdig drikke på 

valgdagen. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme dette. 

 

Kommunedirektøren foreslår å gjøre endringer som er tilpasset endringer i loven samt kundenes 

ønske.  

 

Vurdering: 

Det er generelt god orden og svært lite problemer knyttet til salg og skjenking av alkohol i 

Frosta kommune.  Kommunedirektøren har derfor vurdert at lovens maksimale tidsrammer kan 

benyttes både på salg og skjenking. 

Konklusjon: 

Forskriften sendes til høringsorganer, annonseres i Frostingen og legges ut på kommunens 

hjemmeside. 

 

Endre Skjervø 

Kommunedirektør 

 


