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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.  

Merk for øvrig opplæringslova § 9-5 2.ledd som oppstiller et serverings- og drikkeforbud for 

alkoholholdig drikk på grunnskoler og i kombinerte anlegg for skole og andre formål. Forbudet 

gjelder arrangementer både i offentlig og privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre 

formål kan det i særlige tilfeller gjøres unntak når anlegget benyttes til kulturelle og sosiale 

formål utenom skoletiden. 

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 bevillings-

myndigheten ved å opprettholde jevnlige møter for utveksling av informasjon, faglig 

oppdateringer og erfaringer. 

  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9-5
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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. 
           Kilde: lovdata.no 

I tillegg til lovens generelle formål i § 1-1 har visse bestemmelser i loven også andre formål enn 

de rent alkoholpolitiske. Eksempler på dette er formålet i § 1-7b om å hindre økonomisk 

kriminalitet og formålet i § 1-8 tredje ledd om å hindre narkotikaomsetning og diskriminering. 

 

KOMMUNAL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 
Alkoholloven §1-7d 

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om 

innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.        
           Kilde: lovdata.no 

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 

I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 

volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får anvendelse på drikk 

mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

I denne loven betyr: 

 - alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

 - alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol 

 - 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 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-1
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-7d
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-3
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 - alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent 

alkohol 

Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre 

produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin. 

Som alkoholholdig drikk etter denne lov regnes ikke væsker som ved denaturering eller av andre 

grunner er uhensiktsmessig som berusningsmiddel og heller ikke væsker som bare er tilsatt den 

mengde alkohol som er nødvendig for oppløsning eller holdbarhet. 

Bestemmelsene i denne lov gjelder ikke alkohol som i medhold av annen lov selges, kjøpes, 

utleveres eller sendes til medisinsk eller teknisk eller vitenskapelig bruk, eller sprit til 

desinfeksjonsbruk. 

Departementet kan gi forskrifter om hvilke alkoholholdige produkter som skal regnes som 

alkoholholdig drikk, og om hvilke alkoholholdige drikker som skal regnes som brennevin. I 

tvilstilfelle kan departementet avgjøre spørsmålene med bindende virkning.   

           Kilde: lovdata.no 

 

DELEGASJON 

Kommunestyret har i sak 74/2019 Delegeringsreglement Sandefjord kommune, som ble 

behandlet 24. september 2019, vedtatt at salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune 

ansvarsmessig er lagt til hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. 

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

innenfor rammen av kommunestyrets vedtak om forskrifter for salgs- og skjenkebevillinger i 

Sandefjord, der saken er kurant og ikke anses som prinsipiell. 

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 

sakene er av prinsipiell betydning. 

 

BEVILLINGSPLIKT 

Alkoholloven §1-4a 

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter 

denne lov.         Kilde: lovdata.no 

Bevilling til å selge eller skjenke til forbruker er ikke en rettighet. Hvorvidt bevilling bør gis, vil 

alltid være overlatt til kommunes skjønn. 

 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-4a
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BEVILLINGSPERIODEN 

Alkoholloven §1-6 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og 

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

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 

alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at 

nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en 

enkelt bestemt anledning. 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette 

nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av 

disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny 

søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for 

bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3. 

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt 

en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken. 

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre. 

Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for 

en bestemt periode. 

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens 

utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny 

bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. 
           Kilde: lovdata.no 

 

Beslutninger om videreføring av bevillinger kan bare fattes dersom kommunen etter 

kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 

bevillingspolitikken. 

I 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, fått bevillingen inndratt pga. alvorlige brudd på 

alkohollovgivningen, jf. alkoholforskriften kapittel 10, eller det har fremkommet andre 

merknader eller hendelser i løpet av bevillingsperioden som tilsier at fornyelse av bevillingen må 

vurderes på nytt. 

  

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-6
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
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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. 

 

KRAV TIL VANDEL – UTTALELSER 
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 regnskapslovgivningen. 

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som 

oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har 

vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til 

personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 

 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende 

 forhold 

 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 

 3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i 

 ekteskapslignende forhold 

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas 

hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene. 

Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, for adgang til å drive engrossalg 

etter § 1-4c, eller for bevilling etter § 5-3 og kapittel 6.      
           Kilde: lovdata.no 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-7b
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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, drifts-

budsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

I Sandefjord skal det innhentes uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Ved 

skifte av styrer og stedfortreder innhentes det kun uttalelse fra politiet. Dersom styrer og 

stedfortreder har vesentlig innflytelse på virksomheten innhentes det også uttales fra skatte- og 

avgiftsmyndigheter. 

Som eksempel på brudd på lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, nevnes 

vegtrafikklovens bestemmelser om promillekjøring, tollovens regler om smugling av brennevin 

og brudd på politivedtektenes bestemmelser om ro og orden. 

Bevillingshaver skal til enhver tid oppfylle vilkårene for å inneha en bevilling. 

Bevillingsmyndigheten kan derfor når som helst i løpet av bevillingsperioden foreta ny 

vandelsvurdering av bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. 

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 

bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 

skjenking.         Kilde: lovdata.no 

I Sandefjord var det pr. 31.12.19 følgende bevillinger: 

Skjenkebevillinger Antall  Salgsbevillinger Antall 

Bar, diskotek og restauranter 63  Dagligvare  30 

Selskapslokaler / foreninger 6  Dagligvare med netthandel 4 

Campingplasser 2  Netthandel 1 

Golfklubber 3  Bryggeri 1 

Offentlig institusjoner* 2  Mikrobryggeri 2 

Båter 3  Ølutsalg 0 

Ativitetsaktører 2  Gårdsutsalg 1 

Flyplass** 1  Totalt 39 

Festival 1    

Totalt 83    

*Nygård bo- og behandlingssenter - 1 bevilling    

*Senterdrift (6 senter) - 1 bevilling    

**5 skjenkesteder - 1 bevilling      
 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-7a
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I Sandefjord settes det ikke tak på antall bevillinger. Der heller ikke et 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.) 

I Sandefjord kommune settes det som vilkår at det er forbudt å selge store glass/seidler(1 liter) i 

forbindelse med arrangementer og festivaler. Vilkåret gjelder glass som arrangementets deltakere 

kan ta med ut av skjenkeområde ved arrangementets slutt. 

Bevillingshaver/arrangørsansvarlig av store arrangementer, som generere store 

folkesammenkomster ved arrangementets slutt, forplikter seg til å informer andre aktører i 

bransjen med tanke på vakthold og andre forberedelser og ulemper som dette eventuelt måtte 

påfalle de. 

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

servering, spilleautomater eller spill om penger av noen art. 

Utendørs arrangementer der det skal benyttes høyttaleranlegg etter kl. 19.00 er søknadspliktige og 

må på forhånd tillates av kommuneoverlegen. Det kan gis tillatelse til å spille musikk frem til kl. 

22.00 søndag til torsdag og til kl. 23.00 fredag og lørdag, og ytterligere en time for opptil seks 

arrangementer per arrangementssted per halvår. Det totale antallet arrangementer det gis tillatelse 

til per arrangementssted vil være basert på en vurdering av den helhetlige støybelastningen for 

omgivelsene. For øvrig skal alle arrangører, restauranter og serveringssteder følge anbefalingene i 

Helsedirektoratets veileder, Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner IS-

0327, både med hensyn til innendørs og utendørs støy.» 

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, jf. opplæringslova § 9-5 

2.ledd.  

Søknader om arrangementer av en spesiell karakter eller som vil generere store folkesammen-

komster, kan bli vurdert som prinsipielle og må politisk behandles før vedtak fattes. Kommunen 

må i disse tilfeller påberegne seg lang saksbehandlingstid og bevillingshaver må søke i god tid før 

arrangementet.   

 

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 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9-5
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9-5
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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 som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig 

bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder 

ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. 

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i 

kraft av eierstilling. 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. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer 

slutter. 

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

bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling 

for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 

bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 

Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til 

forhold som er eldre enn 10 år. 

På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og 

kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi 

forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen utøves 

i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov.     Kilde: lovdata.no 

 

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

gjelder for stedfortreder. 

Det stilles ikke krav til at styrer eller stedfortreder 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 kontrollmyndighetens 

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. 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-7c
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Hensynet til forsvarlig kontroll tilsier også at en person som hovedregel bare kan være styrer 

og/eller stedfortreder på ett sted. I og med at en stedfortreder til enhver tid må kunne fungere i 

styrers sted, blir konsekvensen at en person heller ikke bør være styrer et sted og stedfortreder et 

annet. Unntak fra denne regelen kan likevel tenkes. Kommunene må foreta en vurdering i hvert 

enkelt tilfelle ut fra de aktuelle kontrollhensynene mv. 

 

KUNNSKAPSPRØVER 

Alkoholforskriften §5-1 

Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser 

gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i 

dette kapitlet.          Kilde: lovdata.no 

Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver innen 2 måneder etter mottatt melding 

om at prøve ønskes avlagt, jf. alkoholforskriften §5-3. 

I Sandefjord avholdes det prøve 1 gang pr. måned, bortsett fra i juli på grunn av ferieavvikling. 

Påmelding gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. 

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 

tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i 

første ledd 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. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted 

til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. 

mai.          Kilde: lovdata.no 

https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§5-3
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§3-7
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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 alkoholholdig 

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 det som følger av første ledd. 

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 

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. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. 

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester 

uten hensyn til begrensningene i denne paragraf. 

Ved bransjeintern prøvesmaking kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra kl. 06.00 

til 03.00 uten hensyn til begrensningene i denne paragrafen. Departementet kan gi forskrifter om 

hvilke krav som må være oppfylt for at en aktivitet skal anses som bransjeintern prøvesmaking, 

herunder om plikt til å gi melding om prøvesmakingen til bevillingsmyndigheten.   
            Kilde: lovdata.no 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§4-4
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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: 

I perioden 01.september – 14.mai 

 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. 

I perioden 15.mai – 31.august 

 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 innenfor tidsrommet kl. 13.00 - 03.00. 

 Skjenking av annen alkoholholdig drikk innenfor tidsrommet kl. 08.00 – 03.00. 

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

må ha forlatt lokalet innen kl. 03.30. 

 

AMBULERENDE BEVILLINGER, ENKELTANLEDNINGER M.V. 

AMBULERENDE BEVILLINGER 

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 en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende 

bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for 

skjenking i egen virksomhet.                          Kilde: lovdata.no 

Det er først i forbindelse med den aktuelle bruk at bevillingen kobles til person og lokale. 

Dersom slike bevillinger opprettes, må kommunestyret fastsette et bestemt antall 

ambulerende bevillinger.  

I Sandefjord kommune opprettes det 100 stk ambulerende bevillinger for bruk til lukkede 

arrangementer. Antallet gjelder for ett år av gangen med virkning fra 01.10.2020 til 30.09.2024.  

 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§4-5
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Det må søkes om en 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 bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til «sluttede selskaper» 

med en «sluttet krets» av deltakere. 

Hva er et «sluttet selskap» og en «sluttet krets»? 

Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet 

krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, f.eks. til bryllup, jubileum 

osv. 

 

Med enn sluttet krets av personer menes deltakerne som har en eller annen tilknytning til den 

eller de som inviterer til selskap. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner å 

skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Det har ingen betydning hvorvidt antallet gjester er 

begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i en annonse er betegnet som «sluttet 

selskap».  

Dersom et arrangement for eksempel finner sted i et selskapslokale, må initiativet (invitasjon) 

komme fra arrangør av arrangementet, ikke fra selskapslokalet. 

 

Arrangementer som IKKE oppfyller lovens krav til sluttet selskap: 

 Vanlige medlemsmøter i en forening 

 Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner o.l 

 Studentfester, russearrangementer 

 Kundekvelder, mat- og vin kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer 

 Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig 

tilknytning til den/de som inviterer 

 

NB! Listen er ikke uttømmende 

 

I tvilstilfeller kan kommunene innhente følgende tilleggsopplysninger: 

 Antall deltakere  

 Hvordan er deltakeren invitert? 

 Er arrangementet gjort kjent offentlig? 

 Er det påmelding til arrangementet? 

 Er det frist for påmelding? 

 Hvilken tilknytning har deltakerne til den eller de som inviterer? 

 

Det skal utpekes en styrer og stedfortreder for bevillingen. Det kan gis unntak fra kravet om 

stedfortreder dersom kravet er urimelig tyngende. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for 

styrer og stedfortreder. 

Det er ikke krav om at det skal innhentes uttalelser fra politiet før bevilling gis. 
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Den som innehar en ambulerende bevilling, har ikke rett til å kjøpe alkoholholdig drikk engros 

fra grossist eller leverandør, jf. alkoholloven §1-4c 2.ledd. 

ENKELTANLEDNINGER  

Alkoholloven §1-6 2.ledd 

1. ledd: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 

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

2. ledd: Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt 

del av året, og for en enkelt bestemt anledning.       Kilde: lovdata.no 

Bevilling for enkeltanledninger gjelder for åpne arrangementer som festivaler, offentlig 

arrangement, forestillinger mm. 

Den som innehar en bevilling for en enkelt anledning har mulighet til å handle engros fra en 

grossist eller leverandør dersom styrer og/eller stedfortreder har dokumenter kunnskap om 

alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven §1-4c 2.ledd 

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 eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv 

om dette skjer uten vederlag: 

1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, 

2. i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, 

3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, 

4. på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, 

5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, 

6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for allmenheten. 

På steder som nevnt i første ledd, må heller ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, servere eller 

tillate servering eller drikking av alkohol. 

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder 

ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet 

mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 3 gjelder ikke når beboer i 

borettslag eller annet boligsamvirke disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-4c
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-6
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-4c
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§8-9
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Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 gjelder heller ikke 

når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og 

utleier for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet.   Kilde: lovdata.no 

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. 

 

SALG OVER SELVBETJENTE KASSER 

Selvbetjente kasser blir stadig vanligere i dagligvare handelen, og alkoholloven setter ikke forbud 

mot salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 over ubemannede kasser. Uavhengig av salgskanal er 

det bevillingshaver og dens ansatte som må sørge for at alkoholloven og alkoholforskriftens 

bestemmelser blir ivaretatt.  

Det må være innarbeidet gode rutiner for alderskontroll, videre skal det ikke selges alkoholholdig 

drikk til åpenbart berusede personer, samt at salget må skje innenfor den fastsatte salgstiden for 

Sandefjord kommune. 

I et skriv fra Helsedirektoratet, datert 28.11.19 til alle landes kommuner og fylkesmenn, 

presiseres det at forbudet mot salg og utlevering til åpenbart påvirket ikke kan ivaretas ved at det 

alene benyttes ubemannede kasser. Bevillingshaver og dens ansatte må foreta konkret vurdering 

av hvorvidt kunden det selges til er åpenbart påvirket av rusmidler. 

  



ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN |  | SANDEFJORD KOMMUNE | 17 

 

OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET 
Alkoholloven §1-10 

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder 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, så fremt 

bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, 

og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig 

avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den 

tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, 

kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet. 

Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i 

henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten 

underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter 

denne lov. 

Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig 

avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere 

etter denne lov. 

Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk 

til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og 

utøvelsen av tillatelsen.        Kilde: lovdata.no 

Overgangsregelen er vedtatt særlig av hensyn til at de ansatte ikke skal miste arbeidet, og tre 

måneder har av denne bakgrunn blitt ansett som rimelig. I praksis bør søknaden om ny bevilling 

sendes inn så tidlig at den også kan fungere som underretting. 

 

KONTROLLVIRKSOMHETEN 

Alkoholloven §1-9 

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, kommunal 

bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og statlig bevilling etter § 5-3 første 

ledd tilligger kommunen. 

Kontroll med utøvelsen av statlig bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd tilligger departementet. 

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og 

regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver. 

Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til 

bevillingsmyndigheten. 

Departementet kan gi forskrifter om kontroll med salg og skjenking og om utøvelsen av kontrollen. 

Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 

denne lov overholdes.        Kilde: lovdata.no 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-10
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-9
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I henhold til alkoholforskriften kapittel 9 skal kommunen 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 fra 01.01.2019 til 31.12.2020 med mulighet for 1+1 års prolongering 

(forlengelse) 

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 

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

for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke 

oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det 

samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når 

bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. 

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller 

dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 

186. 

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter 

første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer 

overtredelser. 

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir 

forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd. 

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene etter 

første ledd ikke foreligger.       Kilde: lovdata.no 

 

https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§9-1
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-8
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Bestemmelsen regulerer kommunestyrets adgang til å inndra salgs- og skjenkebevillinger i 

bevillingsperioden. Når bevillingen er inndratt tapes retten til å utøve skjenking eller salg av 

alkoholholdig drikk. Inndragningsperioden kan vare ut resten av bevillingsperioden eller for 

kortere tid, avhengig av hva som er grunnlaget for inndragningsvedtaket. 

Inndragning av bevilling kan skje når vilkårene for å ha bevilling ikke lenger er oppfylt, for 

eksempel at kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven §1-7b ikke er oppfylt 

I tilfeller der innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter 

etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i 

medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av 

vilkår i bevillingsvedtaket, gjelder bestemmelser om prikktildeling, jf. alkoholforskriften kapittel 

10 

 

INNDRAGNING – PRIKKTILDELING 

Alkoholforskriften kapittel 10 

Alkoholforskriften §§ 10-1 til 10-6 gir nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger 

etter alkoholloven §1-8 første og annet ledd, 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 bevillingshaver 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 enn 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.  

I Sandefjord kommune arrangeres Ansvarlig vertskapskurs 1-2 ganger i året 

 

Kurset tar opp temaer som:  

 alkoholens rolle i samfunnet 

 alkoholens egenskaper og virkninger 

 alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser 

 overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket 

 samarbeid mellom kommune, politi og bransje 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§1-7b
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
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 utelivsrelaterte narkotikaproblemer 

 kommunikasjon/konflikthåndtering 

 

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. Styrer og stedfortreder må, så langt det lar seg gjøre, delta på de årlige Ansvarlig 

vertskapskurs som arrangeres i kommunes regi.  

 

ANSVARLIG VERTSKAPPSKURS E-LÆRING 

Ansvarlig vertskap e-læring vil gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være 

nyttig for de som skal jobbe i utelivsbransjen. Kurset er utviklet av KoRus-Øst på oppdrag fra 

Helsedirektoratet. 

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.  

 

SKJENKEFORUM 

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. I Sandefjord ble det i 2018 opprettet et skjenkeforum 

bestående av 3 representanter fra bransjen, 1 representant fra politiet og 3 representanter fra 

kommunen. Det avholdes 3 – 4 møter i løpet av året. 

 

BEVILLINGSGEBYRER 

Alkoholforskriften §6-1 

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og 

kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om 

gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. 

           Kilde: lovdata.no 

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

fremkommer i alkoholforskriften § 6-2 

https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§6-1
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§6-2
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For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten (kommunen) kreve et gebyr. P.t. er dette 

gebyret på 380 kr pr. gang. Gebyrets størrelse fremkommer i alkoholforskriften § 6-2 

 

I Sandefjord tas det følgende gebyrer: 

- Ambulerende bevilling         380 kr 

- Enkelt anledning for inntil 500 personer          500 kr  

- Enkelt anledning for mer enn 500 personer inntil 1000 personer 1 500 kr 

- Enkelt anledninger for mer enn 1000 personer   3 000 kr 

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

  

https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§6-2
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VILKÅR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 
Alkoholloven §3-2 og §4-3 

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. 

           Kilde: lovdata.no 

Adgangen til å stille vilkår i salgs- og skjenkesaker er et alkoholpolitisk instrument som gir 

kommunene mulighet til få næringen i ønsket retning. 

Det kan settes både generelle vilkår for alle skjenkesteder i kommunen og individuelle vilkår i 

tilknytning til hvert enkelt bevillingsvedtak. Vilkår kan settes for alle typer bevillinger; 

alminnelige skjenkebevillinger, bevillinger for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt 

anledning og ambulerende bevillinger. 

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 alkoholforskriften kapittel 

10.  

I Sandefjord settes det følgende vilkår: 

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

bevilling skal fullføre Ansvarlig vertskapskurs innen 1 år etter at bevilling er gitt. Styre og 

stedfortreder må, så langt det lar seg gjøre, delta på de årlige Ansvarlig vertskapskursene som 

arrangeres i kommunens regi.  Med skjenkesteder menes her restauranter, puber og barer  

2. Det settes også vilkår om at alle ansatte på skjenkesteder som er involvert i skjenking av 

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

i arbeidet.  

3. Det skal ikke forekomme stripping, toppløs servering, spilleautomater eller spill om penger av 

noen art på salgs- og skjenkesteder i kommunen. 

4. Det er ikke tillat å selge store glass/seidler (1 liter) i forbindelse med arrangementer og 

festivaler. Vilkåret gjelder glass som arrangementets deltaker kan med ut av skjenkeområde 

ved arrangementets slutt. 

5. Bevillingshaver/arrangørsansvarlig av store arrangementer, som generere store 

folkesammenkomster ved arrangementets slutt, forplikter seg til å informer andre aktører i 

bransjen med tanke på vakthold og andre forberedelser og ulemper som dette eventuelt måtte 

påfalle de.  

6. Utendørs arrangementer der det skal benyttes høyttaleranlegg etter kl. 19.00 er 

søknadspliktige og må på forhånd tillates av kommuneoverlegen. Det kan gis tillatelse til å 

spille musikk frem til kl. 22.00 søndag til torsdag og til kl. 23.00 fredag og lørdag, og 

ytterligere en time for opptil seks arrangementer per arrangementssted per halvår. Det totale 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§3-2
https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/§4-3
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§10-1
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antallet arrangementer det gis tillatelse til per arrangementssted vil være basert på en 

vurdering av den helhetlige støybelastningen for omgivelsene. For øvrig skal alle arrangører, 

restauranter og serveringssteder følge anbefalingene i Helsedirektoratets veileder, 

Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner IS-0327, både med hensyn til 

innendørs og utendørs støy.» 

 

 

 

 



 

 

 

 


