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Høringsbrev - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 og lokal 
forskrift om salgs- og skjenkebevillinger  for Sandefjord kommune 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan for Sandefjord kommune har virkning fram til 30.09.2020. I den 
forbindelsen har kommunen gjort en gjennomgang av gjeldene alkoholpolitiske 
handlingsplan og lokal forskrift om salgs- og skjenkebevillinger. 
 
Vedlagt ligger forslag til alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 og forslag til forskrift om 
salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune. 
 
Sandefjord kommune ønsker innspill på følgende temaer i handlingsplanen/forskriften: 
 

1. Salgs- og skjenketider 

2. Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger 

3. Annet 

 
Innspillene bes levert nummerert. 

 
1. Salgs- og skjenketider 
I handlingsplanen og forskriften foreslår det hvilke salgs- og skjenketider som skal være 
gjeldende i kommunen. Salgstidene er basert på maksimaltidene i lovverket, med unntak av 
aftener i forbindelse med høytider. Der foreslås det tidligere stengetid for salg enn det 
lovverket åpner for. Skjenketidene for alkoholholdig drikk gruppe 3 foreslås tillatt innenfor 
tidsrommet kl. 13.00 - 02.00, mens skjenking av annen alkoholholdig drikk foreslås tillatt 
innenfor tidsrommet kl. 08.00 – 02.00. Lovverket åpner for noe lengre skjenketid. Det er ikke 
foreslått egne skjenketider på sommeren, slik som f.eks. Tønsberg har. 
 
 
2. Vilkår for salgs- og skjenkebevilling 
Kommunen har anledning til å sette vilkår for bevillingene, også utover det som følger av lov 
og forskrift. Det kan settes både generelle vilkår for alle salgs- og skjenkesteder i kommunen 
og individuelle vilkår i tilknytning til hvert enkelt bevillingsvedtak. Vilkår kan også settes for 
avgrensede grupper bevillinger for eksempel ut i fra geografisk beliggenhet, konsept, 
målgruppe og salgs- og skjenketider. 
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3. Annet 
Andre innspill til det som foreslås i handlingsplanen kan det gis tilbakemelding på under 
punktet Annet. 
 
 
Frist for høringsinnspill: 23.03.2020 
 
Innspill sendes til: 
 

Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord 
 
Eller e-post: hso@sandefjord.kommune.no 
 
Innspillene merkes: 20/3475 

 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan og lokal forskrift om salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord 
kommune skal legges frem til folkevalgt behandling etter at høringsfristen er utgått og 
høringsinnspillene er gjennomgått. 
 
Oversikt over høringsinstanser følger vedlagt. Alle som ønsker kan komme med innspill. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Øyvind Rivrud Helle Stokke Nalum 
seksjonsleder konsulent 
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