Vedtatt i kommunestyret 25.05.2016
Gjeldende fra 01.07.2016

Foto: Johan Arnt Nesgård

Alkoholpolitisk handlingsplan for Steinkjer kommune 2016 - 2020

Innhold

1

Mål for bevillingspolitikken ............................................................................................................. 2

2

Virkemidler i alkoholpolitikken........................................................................................................ 2

3

Definisjoner ..................................................................................................................................... 2

4

Generelle bestemmelser ................................................................................................................. 2

5

Bevillingssøker ................................................................................................................................. 3

6

Styrer og stedfortreder.................................................................................................................... 3

7

Vilkår ................................................................................................................................................ 4

8 Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyest 4,7 % alkohol) i lukket
forpakning. .............................................................................................................................................. 4
9

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk ................................................................................... 5

10 Alkoholfrie soner ............................................................................................................................. 6
11 Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter ....................................................... 6
12 Tillatelser til uteservering ................................................................................................................ 6
13 Bevilling for en enkelt anledning ..................................................................................................... 7
14 Ambulerende skjenkebevilling ........................................................................................................ 7
15 Utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning ...................................................................... 7
16 Bevillingsgebyr................................................................................................................................. 7
17 Bevillingsperioden ........................................................................................................................... 8
18 Salgs- og skjenkekontroll ................................................................................................................. 8
19 Reaksjoner ved overtredelser /inndragning av bevilling................................................................. 8
20 Klageadgang .................................................................................................................................... 9
21 Salgs- og skjenketider i Steinkjer kommune, - Forskrift om åpningstider for serveringssteder og
om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk for Steinkjer kommune .......................................... 10

1

Alkoholpolitisk handlingsplan for Steinkjer kommune 2016 - 2020

1

Mål for bevillingspolitikken

1.1

Steinkjer kommunes alkoholpolitikk skal i bevillingsperioden 2016-2020 bygge på
alkohollovens formål om å begrense skader forårsaket av alkoholbruk og redusere forbruket av
alkohol. Steinkjer skal være en attraktiv kommune for innbyggerne, tilreisende, kultur- og
næringsliv. Alkoholpolitikken skal ivareta innbyggernes behov for trygghet og trivsel.

1.2

I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal kommunen ha som mål å
begrense de skader som alkoholbruk kan innebære for samfunnet og individet. Det skal tas
hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre aldersgrupper.

2

Virkemidler i alkoholpolitikken

2.1

Kommunens sentrale virkemidler for å nå målsettingen skal være:

2.1.1

Stimulere til, og legge til rette for at det skal være attraktive møteplasser i kommunen, særlig
for barn og ungdom, hvor alkohol ikke serveres.

2.1.2

Øke kunnskapen om virkingene med alkohol og rusmidler hos politiske beslutningstakere,
bevillingshavere, elever i grunnskolen, videregående skole og i befolkningen for øvrig.

2.1.3

Steinkjer kommune vil legge til rette for at bevillingshavere gjennomfører
opplæringsprogrammet Ansvarlig vertskap som et tiltak for å motvirke overskjenking,
skjenking til mindreårige og fyll og bråk på utesteder.

2.1.4

Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner og bidragsyter i arbeidet med Ansvarlig
alkoholhåndtering.

3

Definisjoner

3.1

Alkoholforskriften jf. § 1-1, legger følgende definisjon til grunn:

3.1.1

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol.

3.1.2

Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol.

3.1.3

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

3.1.4

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

3.1.5

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol.

4

Generelle bestemmelser
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4.1

Formannskapet er bevillingsmyndighet etter alkoholloven, jf. Kommuneloven § 10 nr. 2 og § 23
nr. 4.

4.2

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis for inntil 4 års av
gangen. Bevillingen utløper ved bevillingsperiodens slutt, jf. Alkohollovens § 1-6.

4.3

Innvilgelse av salgs- og skjenkebevilling skal ligge innenfor alkohollovens og -forskriftens
bestemmelser, kommunens alkoholpolitiske handlingsplan som er trukket for salg og
skjenking.

4.4

Ved vurdering av om bevilling skal gis skal det legges vekt på helse- og sosialpolitiske forhold,
herunder alkohollovens mål om å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Det skal legges vekt på målsettinger lagt i ruspolitiske
handlingsplan og resultater fra kommunens kartlegging av folkehelsen.

4.5

I saksbehandlingen skal det gjøres vurdering av stedets karakter, så som driftskonsept og
profil, standard og målgruppe. Videre skal det legges vekt på beliggenhet, trafikk- og
ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det skal tas særlig hensyn til
boligstrøk. Det kan også legges vekt på næringspolitiske forhold.

4.6

Før vedtaket treffes skal det innhentes uttalelse fra NAV eller kommuneoverlegen, politiet,
skatte- og avgiftsmyndighetene.

4.7

Etter at det er fattet vedtak om førstegangstildeling av ny bevilling må bevillingshaver ha
betalt bevillingsgebyr, før bevillingsdokumenter utferdiges og bevillingen kan tas i bruk.

4.8

Det anmodes å søke bevilling for enkeltstående anledning og ambulerende bevilling senest 1
uke (7 dager) før arrangementet.

5

Bevillingssøker

5.1

Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis til den for hvis regning virksomheten
drives, jf. Alkoholloven § 1-4b.

5.2

Bevillingssøker og personer som er nevnt i alkoholloven§ 1-7 b, må foruten å fylle lovens krav
til vandel og økonomisk vandel, være egnet til å ha salgs- og skjenkebevilling. Det skal legges
vekt på om søker tidligere har innehatt bevilling etter alkoholloven og måten denne har vært
drevet på.

5.3

Bevillingshaver plikter å dokumentere opplysningene i søknaden, og de opplysninger som er
nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i alkoholloven §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt.

5.4

Bevillingssøker må godtgjøre at det vil bli etablert pålitelige rutiner for å sikre sosial kontroll
med salg og skjenking og at bestemmelser fastsatt i alkoholloven, forskrifter og kommunens
handlingsplan blir overholdt.

6

Styrer og stedfortreder
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6.1

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
kommunen etter reglene i alkoholloven § 1-7c.

6.2

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av denne. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av
bevilling etter pkt. 13 og 14.

6.3

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

6.4

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i
virksomheten i kraft av sin eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett
over salgs- og skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

7

Vilkår

7.1

Det settes som vilkår for alle salgs og skjenkebevillinger i Steinkjer kommune at stedets ansatte
ikke kan konsumere alkohol og eller være påvirket av rusmidler i arbeidstida.

7.2

Det settes som vilkår at bevillingshavere følger politiets pålegg om ordensvakter

7.3

Det settes som vilkår at vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og /eller betjener
virksomhetens gjester ute i skjenkeområde skal bære skilt og arbeidsantrekk slik at
virksomhetens ansatte skiller seg ut fra gjestene på stedet.

7.4

Det settes som vilkår at virksomheter som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk må,
når stedet drives som annet enn spisested/restaurant/kafe, sørge for at bare personer over 18
år har tilgang til lokalet etter kl. 24.00.

7.5

Det settes som vilkår at bevillingshaver har dokumentasjon på at ansatte er registret i
arbeidstakerregisteret, og at de har lovlig arbeidskontrakter.

7.6

Det settes som vilkår at pålegg fra brannvesen, mattilsyn og Steinkjer kommune til enhver tid
blir fulgt.

7.7

Bevillingshaver pålegges å ha orden og renhold på sine utearealer og i umiddelbar nærhet av
disse. Det kan gis prikkbelastning i henhold til alkoholforskriften § 10-3, jf. brudd på vilkår i
bevillingsvedtaket, dersom det ikke ryddes etter at forholdet er skriftlig påpekt for
bevillingshaver.

7.8

Alle som serverer alkohol skal tilby et alkoholfritt alternativ. På serveringssteder med fast
skjenkebevilling hvor det serveres rødvin, hvitvin og øl, skal det tilsvarende tilbys alkoholfri
rødvin, hvitvin og øl.

8

Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyest 4,7 % alkohol) i
lukket forpakning.
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8.1

Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket forpakning kan bare gis for utøvelse i
dagligvareforretninger og delikatesseforretninger. For å kunne klassifiseres som en
dagligvareforretning må forretningen alle hverdager kunne gi et tilfredsstillende og variert
tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie.

8.2

Kiosker og bensinstasjoner gis ikke rett til utøvelse av salgsbevilling.

8.3

Bryggerier kan tilstås bevilling for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket
forpakning direkte til forbruker i tilknytning til produksjons- eller administrasjonslokale.

9

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk

9.1

For å kunne innvilge skjenkebevilling må søker ha serveringsbevilling etter serveringsloven § 3.
Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 kan tildeles til hoteller, spisesteder og
restauranter, selskapslokaler, gårds- og utmarksturisme, studentsteder og skjenkesteder med
liten eller ingen matservering

9.2

Med "hoteller" menes virksomheter som har minst 20 rom med dusj/bad og toalett. I tillegg
må virksomheten også ha resepsjonstjeneste og lokaler hvor alle måltid skal kunne serveres.
Ved virksomheter som ikke oppfyller de spesifikke krav til hoteller kan det etter en konkret
vurdering gjøres unntak. Skjenkebevilling for "minibar" i hotellrom gir anledning til å servere
alkoholholdig drikke i alkoholgruppe 1 og 2, under forutsetning av at bevillingshaver sørger for
tilstrekkelig gode rutiner som i tilstrekkelig grad tar hensyn til aldersgrensebestemmelsene.

9.3

Med "spisesteder og restauranter" menes steder hvor det serveres mat. Ved alle spisesteder
skal det foreligge et fullverdig mattilbud.

9.4

Med "selskapslokaler" menes lokaler der sluttede selskaper avholdes. Dersom lokalet er åpent
for alminnelig publikum, må det sluttede selskapet holdes atskilt fra de øvrige deler av lokalet
hvor det ikke er sluttet selskap. Med dette menes at det sluttede selskapet må holdes i et eget
rom på skjenkestedet. Avskjerming i form av planter og andre provisoriske løsninger
aksepteres ikke. Likevel er det slik at det kan være flere sluttede selskap i samme lokalet.

9.5

Med "gårds- og utmarksturisme" menes lokaler for både møter, kurs, selskaper og overnatting
i mindre format, kultur og naturopplevelser. Det kan også tenkes bruk av seterhus, lavvo,
gammer, gapahuker og lignende for friluftsturisme.

9.6

Med "studentsteder" menes steder som har studenter og ansatte ved høyere læresteder som
primærmålgruppe, og som ikke har erverv som formål. Driften av et studentsted må i
hovedsak være basert på frivillighet og ulønnet arbeid.

9.7

Med "steder med liten eller ingen matservering" menes puber, barer, diskotek el. Som ikke
faller inn under andre kategorier.

9.8

I utgangspunktet tildeles nye bevillinger i hovedsak til spisesteder. Nye bevillinger til andre
konsepter kan tildeles etter konkret vurdering. Skal skjenkebevilling gis, bør det foreligge
andre forhold/sider ved konseptet/virksomheten som tilsier at slik bevilling bør gis.

5

Alkoholpolitisk handlingsplan for Steinkjer kommune 2016 - 2020
9.9

Det gis ikke skjenkebevilling til frisørsalonger/barbershop, hudpleie, massasjeinstitutt ol.

9.10 Det gis ikke skjenkebevilling for utøvelse ved kiosker, bensinstasjoner og gatekjøkken.
9.11 Det gis ikke skjenkebevilling til noen typer steder som har stripping og lignende som en del av
underholdningstilbudet/driftskonseptet.
9.12 Det gis ikke skjenkebevilling der det drives pengespill, eller er oppstilt
gevinstautomater/enarmede banditter med pengegevinst/gavekort i eller i tilknytning til
søkerstedet.
9.13 Det gis ikke skjenkebevilling til én-prosents MC-klubber, klubber som sympatiserer med disse
klubbene (prospects og hangarounds), i lokaler som disponeres av slike klubber eller til
arrangement i slike klubbers regi uansett hvilket sted arrangementet skal avholdes.
9.14 Det skal være en hovedregel at bevilling ikke gis i utpregede boligområder.
9.15 For utvidelse av eksisterende skjenkesteder må det fattes nytt vedtak om tildeling av bevilling
for det utvidede arealet.
9.16 Ved overdragelse av virksomhet til ny eier vil bevillingsspørsmålet bli vurdert om bevilling bør
gis, blant annet ut fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelser.

10 Alkoholfrie soner
10.1 Steinkjer kommune ønsker å opprettholde alkoholfrie soner hvor der i utgangspunktet ikke blir
gitt tillatelse til skjenking av alkohol.
10.2 Det skal være alkoholfrie soner i alle store byrom og parker, og i publikumsarealer som er åpne
for allmennheten på, idrettsarenaer, serveringssteder lokalisert i umiddelbar nærhet til
alkoholfrie fritidstilbud for barn og ungdom.
10.3 Unntak fra denne bestemmelsen er tillatelse til skjenking av alkohol i forbindelse med større
kulturarrangement, folkefester og festivaler.

11 Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter
11.1 Det gis ikke skjenkebevilling til steder hvor det foregår handel med varere og tjenester eller til
serveringssteder i kjøpesenter/butikksenter, med mindre serveringsstedet har en beliggenhet
og åpningstid som kan fører til at driften er klart skilt fra butikkdriften.

12 Tillatelser til uteservering
12.1 Bevillingshaver kan gis tillatelse til uteservering hele året. Ved vurderingen skal det tas særlig
hensyn til om virksomheten kan være til sjenanse for nabolaget.
12.2 Det åpnes for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 utendørs etter kl. 13.00, der slik
bevilling er gitt for innendørs servering.
6
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12.3 Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av høyttalere på uteservering etter
kl. 23.00. Musikk og underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller
ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår.
Unntak kan gjøres i forbindelse med spesielle arrangement.
12.4 Tillatelser til uteservering gjelder for det areal og antall plasser som er oppgitt i
bevillingsvedtaket. Søknad om uteservering må inneholde dokumentasjon på lovlig adgang til
arealet til uteserveringen, og at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen
med eventuelle innretninger.

13 Bevilling for en enkelt anledning
13.1 Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, for en enkelt
bestemt anledning. Det skal foretas en konkret vurdering av omsøkt konsept i henhold til
alkohollovens formål og de alkoholpolitiske bestemmelser.
13.2 Det skal utpekes styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Styrer og stedfortreder må
være over 20 år og godkjennes av bevillingsmyndigheten.

14 Ambulerende skjenkebevilling
14.1 Det kan utstedes ambulerende skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 mot
kommunal avgift. Det settes ikke tak på antall ambulerende bevillinger.
14.2 Ambulerende skjenkebevilling gir for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet
selskap, jf. Alkohollovens § 4-5.
14.3 Det skal utpekes styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Styrer og stedfortreder må
være over 20 år godkjennes av bevillingsmyndigheten.

15 Utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning
15.1 Det kan gis tillatelse til at skjenkebevillingen for en enkelt anledning utvides til å gjelde også
utenfor skjenkearealet, jf. Alkohollovens § 4-2, 4.

16 Bevillingsgebyr
16.1 Bevillingsgebyr skal betales i henhold til alkoholforskriften §§ 6-1 til 6-3.
16.2 Steinkjer kommune følger satsene i alkoholforskriften for ordinære bevillinger og ambulerende
bevillinger.
16.3 Skjenkebevillingsgebyr for store arrangement som enkelt anledning, betales gebyr tilsvarende
årlig minimumsgebyr for skjenking, jf. Alkoholforskriften § 6-2.
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16.4 Skjenkebevillingsgebyr for liten enkeltanledning, betales gebyr tilsvarende ambulerende
bevilling, jf. Alkoholforskriften § 6-2.
16.5 Skjenkebevillingsgebyr for arrangement i regi av lokale kunstformidlere som serverer ett glass
betalt på billett eller helt uten betaling, betales gebyr som for ambulerende bevilling, jf
alkoholforskriften § 6-2.

17 Bevillingsperioden
17.1 Tildeling av bevilling for alkoholholdig drikkevarer kan gis for inntil 4 år av gangen, med opphør
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, dersom ikke annet er fastsatt i
enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort.
17.2 Kommunen kan beslutte at bevillingsperioden etter alkohollovens § 1-6 1. og 2. ledd likevel
ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.
september etter at nytt kommunestyre tiltrer. En slik beslutning kan bare fattes dersom
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i
kommunen, og herunder vurdert bevillingspolitikken, jf. alkohollovens §1-6 3. ledd.
17.3 Det settes som vilkår for at bevillingshaver kan få forlenget sin bevilling med nye 4 år jf. pkt.
17.2:
17.3.1 Bevillingshaver må bekrefte at bevillingen ønskes videreført. Det må samtidig leveres inn ny
og oppdatert skatteattest for virksomheten og oversikt over styrere og stedfortreder for
salgs- eller skjenkebevillingen innen fastsatt frist fra Steinkjer kommune.
17.3.2 Bevillingshavere som har fått bevillingen inndratt, for en kortere eller lengre periode i løpet
av siste bevillingsperiode, må gjennomføre full søkeprosess for å få bevilling for en ny 4-års
periode.
17.3.3 Bevillingshavere som har åtte prikker eller flere pr 1. januar i året etter at nytt
kommunestyre har tiltrådt, må gjennomføre full søkeprosess for å få bevilling for en ny 4-års
periode.

18 Salgs- og skjenkekontroll
18.1 Salgs- og skjenkekontrollen skal skje i henhold til forskrift fastsatt av departementet, jf
alkoholloven § 1-9 og alkoholforskriften §§ 9-1 til 9-8.
18.2 Det utarbeides en årlig kontrollplan for salgs- og skjenkekontroll med utgangspunkt i krav i
alkoholloven, kommunens alkoholpolitiske handlingsplan og risikoanalyse.
18.3 Helsedirektoratets veileder for salgs- og skjenkekontroll legges til grunn for å sikre god kvalitet
i kontrollutøvelsen.

19 Reaksjoner ved overtredelser /inndragning av bevilling
8
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19.1 Bevillingshaver er ansvarlig for at salg eller skjenking av alkoholholdig drikk foregår på
forsvarlig måte og i overenstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
19.2 Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven, bestemmelser gitt i eller i
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av
vilkår i bevillingsvedtaket, som framkommer gjennom salgs- og skjenkekontrollen eller rapport
fra andre myndigheter, føre til prikkbelastning eller inndragelse av bevilling, i henhold til
alkoholforskriften §§ 10-1 til 10-7.

20 Klageadgang
20.1 Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen etter reglene i alkoholloven § 1-16.

9
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21 Salgs- og skjenketider i Steinkjer kommune, - Forskrift om åpningstider for
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk for Steinkjer
kommune
Forskrift med hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1997 nr 55 § 15 og
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr 27 § 3-7 og § 4-4

§1

Åpningstider, jf serveringsloven § 15
Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpen 24 timer i døgnet.
Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 02.30 – kl.08.00.
Det kan vedtas innskrenket åpningstid for servering- og skjenkesteder i sentrumsområder og i
boligområder, dersom særlige grunner tilsier det uavhengig av serverings- og skjenkestedets
lokalisering, må det holdes lukket mellom kl. 02.30 – kl. 08.00
Uteserveringssteder skal holde lukket fra kl. 02.30 – kl. 08.00. Uteserveringssteder i
boligmiljø skal holdes lukket mellom kl. 23.00 – kl. 08.00. Det kan vedtas innskrenket
åpningstid for uteservering dersom særlige grunner tilsier det, uavhengig av uteserveringens
lokalisering.

§2

Skjenketider for alkoholholdig drikk
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før kl. 08.00 på hverdager og ikke
før kl. 12.00 på søn-/hellig- og høytidsdager.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke skje før kl. 13.00.
For øvrig skal skjenketider for alkoholholdig drikk følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at
skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, jf. § 1. Det kan ikke i noe
tilfelle skjenkes alkoholholdig drikker lenger enn til kl. 02.00.
Det kan vedtas innskrenket skjenketid for skjenkesteder i bomiljø eller dersom andre særlige
grunner tilsier det, uavhengig av serverings- og skjenkestedets lokalisering.
Skjenkesteder med innskrenket skjenketid, kan innvilges skjenketid til kl. 02.00 innendørs
natt til lørdag og natt til søndag for sluttede selskap.

§ 3.

Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og
høyest 4,7 volumprosent alkohol)
Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:
Mandag – fredag

kl. 08.00 – 20.00
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Kristi Himmelfartsdag
Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften

kl. 08.00 – 18.00
kl. 08.00 – 15.00

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.
§ 4.

Reaksjon ved lovbrudd på denne bestemmelsen
Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevilling for
en kortere eller lenger periode, eller for resten av bevillingsperioden.

§5

Ikrafttredelse og overgangsregler
Denne forskrift trer i kraft samtidig med den nye salgs- og skjenkebevillingsperioden fra
01.07.2016.
Gjeldende forskrift 07. november 2012 nr. 1057 Forskrift om åpningstider for
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikker, Steinkjer kommune,
Nord-Trøndelag, oppheves etter 30.06.2016.
Hvis endring i serverings- og skjenketid må det omtales for eventuelle nye bevillinger før
ikrafttredelse.
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