
Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord kommune, Vestfold 

og Telemark. 

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Sandefjord kommune den xxxxxx med hjemmel i lov av 2. juni 

1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) §3-2, §3-7, §4-3 og §4-4. 

 

§1 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan kun 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 

Salg og utlevering av drikk som nevnt ovenfor skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. og 17. mai. 

 

§2 Skjenketider for alkoholholdig drikk 

Den maksimale skjenketid ved serveringssteder i Sandefjord kommune er fra kl. 08.00-02.00 for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3. 

Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Gjestene må ha forlatt 

lokalet innen kl. 02.30. 

 

§3 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger 

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.  

 

2. 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. 

Med skjenkesteder menes her restauranter, puber og barer. 

 

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 ta 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 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.» 

 

§4 Ikrafttredelse og oppheving av tidligere forskrift 

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

Fra samme tid oppheves forskrift av 26. september 2017 om salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord 

kommune, Vestfold. 


