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Forskrift om serverings- salgs- og skjenketider i Stavanger kommune, vedtatt 
av Stavanger bystyre i møte den 13.06.16, sak 104/16, sist endret av Stavanger 
bystyre i møte den 05.09.16, sak 135/16. 
 
§ 1 Skjenketid  

Skjenketid innendørs 
 
§ 1-1  Alminnelig skjenkebevilling (puber, barer, restauranter) 

 Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 10.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00, 
med unntak av søndager og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00 til kl. 01.30 med stengt 
kl. 02.00. 

  
Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er fra kl. 13.00 til kl. 01.30, med stengt kl. 02.00 
alle dager. 
 

§ 1-2  Nattklubber  
  
  Skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 22.00 til kl. 03.00, med stengt kl. 03.30 

alle dager. 
 

Skjenketid for alkoholgruppe 3 (brennevin) er fra kl. 22.00 til kl. 03.00, med stengt kl. 03.30 alle 
dager. 
 
Mellom klokken 02:00 og 03:00 er det kun tillatt å skjenke alkoholgruppe 1 og 2, og 
alkoholgruppe 3 som miksede drinker som har et alkoholinnhold på maksimalt 22 % alkohol. 
 

Skjenketid utendørs  
 
§ 1-3  Skjenketid utendørs 
 

Skjenketiden utendørs utvides med en time på kveldstid i forhold til dagens regelverk. Dette blir 
gjeldende både hverdager, søndager og øvrige helligdager. 
 
Mandag – lørdag kl.10 – kl. 01.00, stengt kl. 01.30. 
 
Søndag og øvrige helligdager kl.13.00 – kl. 24.00 stengt kl. 00.30. 
 

 Ordningen gjelder for 2 år. Evalueres før den eventuelt videreføres. 
 
Øvrige bestemmelser:  

§ 1-4  Turbåter 
 
 Turbåter i fart kan starte skjenkingen ved kai 1 time før avreise, med skjenkeslutt ved kai 1 time 

etter turens slutt, dog ikke utover skjenketiden som følger av punkt 1.1. 
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§ 1-5  Ambulerende skjenkebevilling 
   

Ambulerende skjenkebevilling har skjenketid til klokken 03.00, med stengt kl. 03.30 alle dager.  
Dette gjelder kun i lokalet der arrangementet foregår, ikke i tilliggende lokaler, og kun for 
skjenking til deltakerne i det lukkede arrangementet. 

 
§ 1-6  Skjenkebevilling for en enkelt anledning 
 
 Skjenkebevilling for en enkelt anledning følger skjenketidene til § 1-1 og 1-3. 
 
§ 2 Salgstid 

§ 2-1 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inneholdende alkohol over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 08.00 alle dager hvor salg er tillatt. 
 

§ 2-2 Salg og utlevering alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje frem til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 
18.00 på dager før søndager og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor 
salg kan skje frem til kl. 20.00. 

 
 § 2-3   Salget må være registrert i kassen før salgstidens slutt. 
 
§ 3 Åpningstider for serveringssteder 

§ 3-1    Serveringssteder uten alkoholskjenking kan gis anledning til å holde åpent til kl. 04.00.  
 Alle slike serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 04.00 til kl. 06.00. 
 
§ 3-2 Serveringsstedene fastsetter selv sine åpningstider innenfor det tidsrom de har fått tillatelse til å 

holde åpent.  
 
§ 3-3  Bestemmelsen gjelder ikke for kiosker og bensinstasjoner utenfor sentrum. Disse kan holde åpent 

hele døgnet. 
 
Med sentrum menes området innenfor Stavanger konserthus i nordvest til ferjeleie til Tau-
ferja og Langgata i nordøst, Løkkeveien i vest, Kannik ved Peder Clows gate i sør og 
Bergelandsgata, Brødregata, Øvre Dalgate frem til Langgata i Øst.  

 
§ 3-4 Dersom særlige hensyn tilsier det, kan man fastsette kortere serveringstid enn det som fremgår av 

punkt 1 og 2. 
 
 
 


