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Målsetting 
Nome kommune har som målsetting å redusere helseskader knyttet til alkoholbruk. Det skal i særlig 

grad satses på forebyggende tiltak, holdningsskapende arbeid, hjelpetiltak og alkoholfrie tilbud, som 

sikrer innbyggerene trygghet, gode møteplasser, livskvalitet og velferd. 

Kommunen skal arbeide for at unge utsetter bruken av alkohol. De skal få tilgang til ulike 

møteplasser og aktiviteter, som sikrer at de kan ta et reelt valg i bruk av alkohol og andre rusmiddel. 

Som et ledd i det forebyggende arbeidet skal det ikke gis bevilling til salg eller skjenking av alkohol 

ved: 

• arrangement som i hovedsak er retta mot ungdom 

• arrangement knyttet til idrett 

• storkiosker, bensinstasjoner, gatekjøkken og lignende 
 

Det skal reageres strengt på forhold der det er brudd på retningslinjene. 

 

Salgstider for salg av alkohol 
Salgstid for øl og rusbrus følger butikkene sin åpningstid, men ikke utover disse tidene: 

Hverdager                                            kl. 08.00 – 20.00 

Dager før søn- og helligdager             kl. 08.00 – 18.00 

(unntatt dagen før Kr. Himmelfartsdag) 

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai. 

 

Skjenketider for øl og vin 
Skjenking av øl og vin fra serverings- og skjenkesteder som har bevilling til slikt, kan skje: 

Søndag til torsdag                              kl. 12.00 – 01.00 

Fredag/lørdag                                     kl. 12.00 – 02.00 

Stenging av lokalene:  Senest en halv time etter skjenketidens slutt. 

 

Skjenketider for brennevin 
Skjenking av brennevin fra serverings- og skjenkesteder som har bevilling til slikt, kan skje: 

Søndag til torsdag                              kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag                                     kl. 13.00 – 02.00 

 

Hoteller og andre overnattingssteder 
Skjenking av øl, vin og brennevin ved overnattingssteder som har bevilling til slikt, kan skje: 

Kl. 08.00 – 02.00 for øl og vin 

Kl. 13.00 – 02.00 for brennevin 



Ellers gjelder alkohollovens § 4 -4 for overnattingssteder. 

Uteservering 
Det kan også søkes om uteservering av øl og vin.  En slik bevilling kan godkjennes etter spesielle 

retningslinjer i samarbeid med politi. 

Uteservering av alkohol kan skje mellom kl. 12.00 – 24.00.  

 

Godkjenning av skjenkestedene 
Skjenkestedene må være godkjent av Mattilsynet. Skjenkestyrer og stedfortreder må legge fram 

godkjent kunnskapsprøve i Alkoholloven ( jfr. alkoholloven § 1 – 7c), og tilfredsstillende 

vandelsattest. 

 

Bevillingsperiode 
Bevillingsperioden i Nome er satt til 4 år av gangen, med opphøre senest 30. september året etter at 

nytt kommunestyre tiltrer (jfr. alkoholloven § 1 – 6).  

Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger videreføres for 4 nye år uten at det er nødvendig for 

bevillingshaver å søke. 

 

Vedtak som gjelder salgs- og skjenkebevilling 
• Tildeling av skjenke- og salgsbevilling:  kommunestyret – eller ved delegasjon til 

formannskapet ( jfr. alkoholloven § 1 – 12). 

• Fastsetting av vilkår for skjenking og salg: kommunestyret. 

• Tildeling av skjenkebevilling til slutta selskap/ambulerende bevilling: 

kommunedirektøren – eller den han gir fullmakt til (jfr. alkoholloven § 1 – 12). 

• Endring av lokale, skifte av salgs- /skjenkestyrer eller stedfortreder: 

kommunedirektøren – eller den han gir fullmakt til. 

• Fastsetting av gebyr (jfr. alkoholloven § 7 – 1): kommunestyret. 
 

Gebyr 
Gebyr for salg av øl og skjenking av vin og brennevin blir fastsatt for et år om gangen for hver enkelt 

bevillingseinnehaver på grunnlag av forventa omsatt alkoholholdig drikk (jfr. alkoholloven § 7 - 1). 

 


