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Overordnet målsetting med planen 

Rammene er fastsatt i alkoholloven, men det er kommunene som har ansvar for å 

utforme alkoholpolitikken lokalt. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for 

befolkningen i kommunens restauranter, puber og spisesteder. Det legges vekt på å 

utforme retningslinjer som er forutsigbare for bransjen, at de forplikter både 

kommunen og bransjen, og at de fører til likebehandling. Det skal legges vekt på å 

hindre økonomisk kriminalitet slik at kommunen kan bidra til å forebygge og begrense 

en uheldig utvikling i bransjen og at dette vil være et viktig virkemiddel for å skape 

rettferdige konkurranseforhold. Et godt fungerende uteliv er bra for næringslivet, det 

skaper arbeidsplasser og gir inntekter til kommunen. 

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for 

en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. For 

kommunen er det en målsetting å redusere de skadevirkningene alkoholforbruket 

påfører den enkelte, deres familier og samfunnet. Foreldres alkoholforbruk kan få 

negative konsekvenser for barna på mange områder. 

  

Kommunen vil understreke at barn, unge og unge voksne er en viktig målgruppe i det 

forebyggende arbeidet. Det er derfor viktig å opprettholde familie-, idretts- og fritids- 

arrangementer som er rettet inn mot barn og unge som alkoholfrie soner.  

 

Det skal være et felles ansvar mellom bevillingsmyndighet, bevillingshavere og andre 

aktører som har sitt virke opp mot utelivet, å opprettholde et trygt uteliv i byen og at 

alkoholomsetningen finner sted i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale 

vedtak. Kommunen vil tilrettelegge for et nært samarbeid mellom bransjen og 

bevillingsmyndigheten ved å opprettholde jevnlige møter for utveksling av 

informasjon, faglig oppdateringer og erfaringer. 
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Lovgrunnlaget 

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 

Forskrift 8. mai 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften). 

Lovens formål 

Alkoholloven § 1-1. 

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å 

begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan 

innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.  

Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

Alkoholloven § 1-7 d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan: 

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter 

om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. 

De til enhver tid gjeldende lover og forskrifter vil være gjeldende for bevillingene. I tillegg vil 

vilkår og andre bestemmelser vedtatt av kommunestyret være gjeldende for bevillingene. 

Definisjoner 

Alkoholloven § 1-3. 

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 fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol 

Delegasjon 

Kommunestyret har i sak 25/2016 Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og 

innstillingsrett (delegeringsreglement), som ble behandlet 13. desember 2016, vedtatt 

følgende: Behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune legges til 

kommunalområdet Helse, sosial og omsorg for en periode på inntil 2 år fra 1. januar 2017. 

Videre er det delegert til rådmannen å behandle søknader om salgs- og skjenkebevillinger. 

I praksis betyr dette at alle søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles av rådmannen 

eller den som rådmannen har videredelegert ansvaret til i Sandefjord kommune, med mindre 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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sakene er av prinsipiell betydning. I den grad rådmannen er i tvil om en sak er av prinsipiell 

betydning skal saken forelegges ordfører. 

Bevillingsperioden 

Alkoholloven § 1-6. 

Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for 4 år av gangen, 

og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny 

periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphør eller fastsette nærmere retningslinjer 

for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. 

Beslutninger om videreføring av bevillinger kan bare fattes dersom kommunen etter 

kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder 

vurdert bevillingspolitikken. 

Stokke og Sandefjord vedtok hver for seg høsten 2016 å videreføre salgs- og skjenke-

bevillinger til 30. september 2017. Andebu har gitt bevilling til 30.09.2020. 

I nye Sandefjord videreføres i utgangspunktet alle salgs- og skjenkebevillinger, uten at 

bevillingshavere trenger å søke på nytt. Unntak er bevillingshavere som i løpet av bevillings-

perioden har mottatt 8 prikker eller mer, eller som fått bevillingen inndratt pga. alvorlige 

brudd på alkohollovgivningen, jf. Alkoholforskriften kapittel 10. Disse må behandles på nytt. 

Behandling av søknad om salgs- og skjenkebevilling 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger må sendes elektronisk sammen med følgende 

påkrevde vedlegg:  

 firmaattest (ikke eldre enn 2 md.) 

 adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med 

tillatelse til framleie og framleiekontrakt 

 grunneiers tillatelse til uteservering 

 tegning av lokalet inne og ute 

 bekreftelse på bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkoholloven for styre og 

stedfortreder 

 aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i 

prosent 

En skjenkebevilling kan ikke innvilges før det er gitt serveringsbevilling etter Serveringsloven 

§ 3. Etter samme lov § 5 stilles det krav at daglig leder har bestått Etablererprøve for 

serveringsvirksomheten. 

 

Kommunen innhenter uttalelser og vurderer hver enkelt søknad nøye før innvilgelse. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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Uttalelser 

Alkoholloven § 1-7, 2. og 3. ledd. 

Før søknader om salgs- og skjenkebevillinger avgjøres skal det innhentes uttalelser fra 

sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelser fra skatte- og avgifts-

myndighetene. 

Kommunen kan pålegge søkere å dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta 

stilling til om kravene til uklanderlig vandel er oppfylt og i forhold til finansieringsplan, 

driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

I Sandefjord skal det innhentes uttalelser fra sosialtjenesten (NAV), politiet og skatte- og 

avgiftsmyndighetene. Ved skifte av styrer og stedfortreder innhentes det kun uttalelse fra 

politiet.  

Skjønnsutøvelse 

Alkoholloven § 1-7a. 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet 

salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 

forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges 

vekt på om bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten er 

egnet til å ha bevilling. Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt 

antall bevillinger til salg eller skjenking. 

I Stokke, Andebu og Sandefjord var det pr. 31.12.16 følgende bevillinger: 

Salgsbevillinger Stokke Andebu Sandefjord Samlet

Dagligvare 4 3 25 32

Bryggeri 1 1

Mikrobryggeri 1 1

Ølutsalg 1 1

Nettbutikker 4 4

Gårdsutsalg 2 2

Totalt 4 3 34 41  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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Skjenkebevillinger Stokke Andebu Sandefjord Samlet

Utesteder/restauranter 7 0 51 58

Selskapslokaler/foreninger 1 0 5 6

Campingplasser 0 0 1 1

Golfklubb 1 0 2 3

Offentlige institusjoner 1 0 6 7

Båter 0 0 2 2

Aktivitetsaktører 0 1 1 2

Flyplass* 0 0 4 4

Festival 0 0 1 1

Totalt 10 1 73 84

* 1 bevill ing, 4 skjenkesteder  

Kommunen har anledning til å begrense antall salgs- og skjenkebevillinger. I Sandefjord 

settes det ikke tak på antall bevillinger. 

Et virkemiddel i kommunens alkoholpolitikk er styring av hvor man geografisk tillater 

skjenking av alkohol i kommunen. I Sandefjord er det ikke generelt forbud mot lokalisering 

av skjenkesteder utenfor sentrum og i boligstrøk, men det bør foretas en konkret vurdering 

ved søknad om plassering utenom sentrumsområder og hvilken betydning dette har for 

området i forhold til bomiljø og støy. 

I Sandefjord kommune gis det ikke fast skjenkebevilling til forretninger hvor alkoholservering 

ikke har en naturlig sammenheng med produktene/tjenestene som selges i forretningen (ikke 

til frisørsalonger etc.). 

Kommunen følger en streng praksis i forhold til at det ikke gis skjenkebevillinger til familie-, 

idretts- og fritidsarrangementer som er rettet inn mot barn og unge. 

Det settes som vilkår at det på salgs- og skjenkesteder ikke skal forekomme stripping, toppløs 

servering, spilleautomater eller spill om penger av noen art. 

Det settes også som vilkår at det ikke spilles musikk utendørs etter kl. 22.00 søndag til torsdag 

og etter kl. 23.00 fredag og lørdag. Innendørs musikk skal være på et lydnivå som tar tilbørlig 

hensyn til helse og omkringliggende omgivelser. Det kan søkes om tillatelse til å vike fra 

forbudet ved et enkelt arrangement. 

Krav til vandel 

Alkoholloven § 1-7b. 

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 

har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskaps-

lovgivningen.   

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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Ved vurderingen av bevillinghavers og andre personers vandel kan det ikke tas hensyn til 

forhold som er eldre enn 10 år. 

Sandefjord kommune vil føre en streng praksis i forhold til kravet om uklanderlig vandel. 

Universell utforming 

Når nye skjenkebevillinger søkes om fra en bedrift, burde det legges til rette for og tilstrebes 

universell utforming. Med dette menes likeverdig tilgang til lokalene for alle. F.eks. må det 

legges til rette for at rullestolbrukere har tilgang til lokalene og at lokalene har HC-toalett. Det 

bør også legges til rette for god framkommelighet med tanke på møbleringen av lokalet. 

Styrer og stedfortreder 

Alkoholloven § 1-7c. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Disse skal godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller 

skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær 

påhviler styrers plikter stedfortreder. Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av 

bevillingen og skal sørge for at virksomheten er slik organisert at det ikke skjer brudd på 

bestemmelsene i alkohollovgivningen i forbindelse med salget eller skjenkingen. Dette 

innebærer at styreren har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverk, og 

at de overholder dette. 

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Det samme 

gjelder for stedfortreder. 

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av denne. 

Det stilles ikke krav til at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på salgs- eller 

skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er 

forsvarlig også når de ikke er til stede. Styreren eller stedfortrederen skal være kontroll-

myndighetens kontaktpersoner og sørge for at det pekes ut personer kontrollmyndigheten kan 

forholde seg til ved en kontroll i deres fravær.  

I Sandefjord kreves det at styreren eller stedfortrederen må være tilgjengelig enten fysisk eller 

tilgjengelig på telefon i salgs- eller skjenkestedets åpningstid. 

Kunnskapsprøver 

Styrer og stedfortreder av en bevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. 

Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 

virksomheter som har eller søker om kommunale salgs- og skjenkebevillinger, og for sine 

kontrollører. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) har bestemmelser om 

gebyrets størrelse. P.t. er gebyret på 400 kr. 

I Sandefjord settes det i tillegg til det som fremkommer av loven krav om kunnskapsprøve for 

styrer og stedfortreder på enkeltarrangementer hvor det er forventet mer enn 500 gjester. 

Salgs- og skjenketider 

Salgstider 

Alkoholloven § 3-7. 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 

dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted 

innskrenke eller utvide salg i forhold til disse reglene. Salg og utlevering er likevel forbudt 

etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen 

før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje 

på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

Handlingsrommet for kommunen for salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 er 

altså innenfor tidsrommene frem til kl. 20.00 på hverdager og frem til kl. 18.00 på dager før 

søn- og helligdager unntatt før Kristi Himmelfartsdag. 

Sandefjord benytter handlingsrommet fullt ut, med unntak av aftener i forbindelse med 

høytider, og salg- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje innenfor 

følgende tidsrom: 

 Kl. 06.00 – 20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag 

 Kl. 06.00 – 18.00 på dager før søndager og helligdager 

 Kl. 06.00 – 15.00 på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften 

Tidligere var det en bestemmelse i alkoholloven om at det ikke var tillatt salg av alkohol-

holdig drikk på valgdag. Denne bestemmelsen er tatt bort med virkning fra 01.01.15, men den 

enkelte kommune kan ha forbud mot salg av alkohol på valgdag dersom den ønsker det. I 

Sandefjord kommune gis det tillatelse til salg av alkoholholdig drikk på valgdag. 

Skjenketider 

Alkoholloven § 4-4. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av 

annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. Kommunestyret kan generelt for 

kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i 

forhold til disse reglene. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_3
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Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking 

av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det kan 

skjenkes annen alkoholholdig drikk. 

Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

Handlingsrommet for kommunen for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er altså 

innenfor tidsrommet 13.00 til 03.00 og for skjenking av annen alkoholholdig drikk innenfor 

tidsrommet 06.00 og 03.00. 

I Sandefjord er det følgende skjenketider: 

 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 innenfor tidsrommet kl. 13.00 - 02.00. 

 Skjenking av annen alkoholholdig drikk innenfor tidsrommet kl. 08.00 – 02.00. 

 Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp og 

gjestene må ha forlatt lokalet innen kl. 02.30. 

Salgs- og skjenketider nedfelles i Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord 

kommune, Vestfold. 

Ambulerende bevillinger, enkeltanledninger m.v. 

Alkoholloven § 4-5. 

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller 

skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder 

som godkjennes for skjenking til deltagere i sluttet selskap (ambulerende) eller enkelt 

anledninger.  

Ambulerende bevillinger 

Hvis det skal serveres alkohol i et privat/sluttet selskap, som for eksempel et bryllup, 

jubileum, eller internt firmaarrangement, må det søkes om ambulerende bevilling dersom: 

 det tas betalt for alkoholen. 

 utleier er involvert i selskapet utover det å stille lokalet til rådighet, for 

eksempel ved å stå for matservering. 

 

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder hvor det ikke allerede er gitt alminnelig 

skjenkebevilling.  

 

Ambulerende skjenkebevilling gis bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er 

særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet i forkant (lukket selskap). Gjestene kan 

ikke være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5
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Enkeltanledninger 

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, offentlig arrangement, 

forestillinger mm. 

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. 

En enkelt bestemt anledning kan strekke seg for inntil 6 dager. 

Russearrangementer 

Alkoholloven § 8-9 nr. 4. 

Det er forbudt å drikke alkohol/servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, 

og selv om det skjer uten vederlag på sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre 

tilstelninger finner sted. 

Dette innebærer at dersom det skal arrangeres tilstelninger for allmennheten, foreligger det 

bevillingsplikt uavhengig av stedets karakter. Helsedirektoratet påpeker i et brev til Halden 

kommune 27.01.17 at et russearrangement arrangert av en arrangør ikke kan betegnes som et 

sluttet lag i alkohollovens forstand, selv om det aktuelle området er avsperret. Arrangementet 

er således åpent for allmennheten. Dette gjelder selv om det må kjøpes billett/betales for 

inngang. 

Sandefjord kommune ønsker at russefeiringen skal foregå i trygge og sikre omgivelser.  

Russearrangementer må søke om skjenkebevilling på lik linje som andre enkeltanledninger. 

 

Søknaden avgjøres av kommunen i samarbeid med politiet. Det skal legges vekt på politiets 

vurdering av arrangementet. 

Salg over internett 

Alkoholloven setter ikke forbud mot salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 over internett. Den 

enkelte kommune kan imidlertid gjøre det. I Sandefjord tillates salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1 over internett, men utleveringen må følge salgstidene i kommunen. 

Overdragelse av virksomhet 

Alkoholloven § 1-10. 

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Dette gjelder også ved overdragelse 

av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik 

virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, 

såfremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten 

ugrunnet opphold og senest innen 30 dager etter overdragelsen. 

Kontrollvirksomheten 

Alkoholloven § 1-9 og Alkoholforskriften kapittel 9. 

Det er kommunen som har ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
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Kommunen skal gi nødvendige råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, 

slik at omsetning av alkohol kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at 

alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas. 

Kontrollene skal særlig omfatte salgs- og skjenketider, aldersgrensebestemmelser og at det 

ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.  

Kontrollene skal gjennomføres med minst to kontrollører og kan foregå åpent eller anonymt. 

Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger 

så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. 

I Sandefjord er det et privat firma som har avtale om å drive kontrollvirksomhet for 

kommunen. Gjeldende avtale løper ut 2018 og det vil i forkant av dette lyses ut ny anbuds-

konkurranse. 

I Sandefjord foretas det kontroller i henhold til lovverkets minimumsbestemmelser. I tillegg 

gjennomføres det felleskontroller med andre offentlige instanser. 

Inndragning av bevilling 

Alkoholloven § 1-8 og Alkoholforskriften kapittel 10. 

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, 

eller for en kortere tid dersom vilkårene om uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt, eller 

dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser 

gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av annen lovgivning. 

I Alkoholforskriften er det nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger, herunder 

saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. 

Alkoholforskriften ble endret med virkning fra 01.01.2016 og det ble innført bestemmelser 

om prikktildeling og inndragning. Gjeldende regelverk innebærer at det gis fra en til åtte 

prikker avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet på bestemmelsene. Dersom bevillings-

haver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras 

for et tidsrom på èn uke. Ved flere en 12 prikker i løpet av toårsperioden skal lengden på 

inndragningen økes tilsvarende. 

Ansvarlig vertskap 

Ansvarlig vertskap er en sentral del av arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering.  

 

Ansvarlig vertskap er et kurs tilpasset de som jobber på og/eller driver et skjenkested.  

 

Kurset tar opp temaer som:  

 alkoholens rolle i samfunnet 

 alkoholens egenskaper og virkninger 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
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 alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser 

 overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket 

 samarbeid mellom kommune, politi og bransje 

 utelivsrelaterte narkotikaproblemer 

 kommunikasjon/konflikthåndtering 

 

I gamle Sandefjord har deltagelse i Ansvarlig vertskap vært frivillig for utelivsbransjen. Det 

er p.t. 13 skjenkesteder som har gjort avtale om å delta. Kommunen har ca. to ganger årlig 

arrangert kurs/samlinger knyttet til Ansvarlig vertskap. 

I henhold til alkohollovens § 4-3 kan kommunen sette vilkår for bevillinger. Deltagelse i 

Ansvarlig vertskap kan være et slikt vilkår.   

I Sandefjord settes det som vilkår at alle skjenkesteder deltar i Ansvarlig vertskap, og at styrer 

og stedfortreder av en skjenkebevilling har deltatt på Ansvarlig vertskapskurs innen 1 år etter 

at bevilling er gitt. Det settes også vilkår om at alle ansatte som er involvert i skjenking av 

alkohol tar e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter 

i jobben og innen 6 måneder for medarbeidere ansatt før 30. september 2017. 

Opplæring knyttet til tegn og symptomer på narkotikabruk (jf. Bry Deg Uteliv) forsøkes 

gjennomført, med forbehold om finansiering av kursene. 

Fylkesmannen i Vestfold anbefaler kommunene å opprette egne fora med representanter fra 

kommunen, fra politiet og utelivsbransjen. Formålet med forumet er å ta opp temaer/-

utfordringer knyttet til salg og skjenking av alkohol. Sandefjord kommune vil ta initiativ til å 

starte opp et slikt alkoholforum i Sandefjord. 

Bevillingsgebyrer 

Alkoholforskriften kapittel 6. 

Det skal betales bevillingsgebyr for kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Satsene 

fremkommer i alkoholforskriften. 

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten (kommunen) kreve et gebyr. P.t. er 

dette gebyret på 350 kr pr. gang. Gebyrets størrelse fremkommer i alkoholforskriften. 

I Sandefjord tas det følgende gebyrer: 

- Enkelt anledning for inntil 500 personer     500 kr   

- Enkelt anledning for mer enn 500 personer  3 000 kr  

- Ambulerende bevilling       350 kr 

Gebyrene vil fastsettes årlig i forbindelse med politisk behandling av budsjettet.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
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Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger 

Alkoholloven § 3-2 og § 4-3. 

Kommunen har anledning til å sette vilkår for salgs- og skjenkebevillinger utover det som 

følger av lov og forskrift. Overtredelse fører til tildeling av prikk i henhold til kapittel 10 i 

alkoholforskriften. 

I Sandefjord settes det følgende vilkår: 

1. Alle skjenkesteder skal delta i Ansvarlig vertskap. Styrer og stedfortreder av en 

skjenkebevilling skal fullføre Ansvarlig vertskapskurs innen 1 år etter at bevilling er 

gitt. Det settes også vilkår om at alle ansatte som er involvert i skjenking av alkohol 

tar e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i 

arbeidet og innen 6 måneder for medarbeidere ansatt før 30. september 2017. Med 

skjenkesteder menes her restauranter, puber og barer  

2. Det skal ikke forekomme stripping, toppløs servering, spilleautomater eller spill om 

penger av noen art på salgs- og skjenkesteder i kommunen. 

3. Det skal ikke spilles musikk utendørs etter kl. 22.00 søndag til torsdag og etter kl. 23.00 

fredag og lørdag. Innendørs musikk skal være på et lydnivå som tar tilbørlig hensyn til 

helse og omkringliggende omgivelser. Det kan søkes om tillatelse til å vike fra 

forbudet ved ett enkelt arrangement. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5

