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Forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte, Tønsberg kommune - Høringsnotat 
 

Høringsnotat om ny forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte 
 
Forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke 
 
 
 

1. Innledning 
 
I hensikt å redusere koronasmitte, vurderer kriseledelsen i Tønsberg kommune at det er behov 
for å tilrettelegge for at kommunen på et eventuelt senere tidspunkt kan innføre ytterligere 
begrensninger på åpningstider og skjenketider for serveringssteder. Begrensninger i 
åpningstider og skjenketider vil kunne bli nødvendig som midlertidig tiltak dersom 
smitteutviklingen av Covid-19 øker raskt og ukontrollert i sommermånedene 2020.  
 
Pr. i dag gjelder Forskrift om åpningstider for serveringstider og Forskrift om skjenketider lokalt i 
Tønsberg kommune. Serveringsstedene er i henhold til gjeldende forskrift pålagt å stenge kl. 
01.30 i tidsrommet 1. januar – 31. mai og 1. september – 30. november. For øvrig periode, 
gjelder tillatt åpningstid fra kl. 06.00 til kl. 02.30. 
 
Når det gjelder utesteder som ikke har matservering, er de fortsatt fra nasjonalt hold pålagt å 
holde stengt, med hjemmel i Covid-19-forskriften § 14 og smittevernloven § 4-1 første ledd 
bokstav b.  Dersom dette forbudet blir opphevet eller endret, vurderer kommunen å innta 
bestemmelse i forskriften om at åpningstider for skjenkesteder skal gjelder tilsvarende som 
åpningstider for serveringssteder, jfr. nedenfor. Til sammenligning er opprinnelige skjenketider 
(fastsatt i Forskrift om skjenketider) for gruppe 1 og 2 kl. 08-02 i periode 1.september-14.mai og 
kl. 08-03 i perioden 15.mai til 31.august. For gruppe 3 er skjenketid kl.13-02 for perioden 
1.september-14.mai, og kl. 13-03 for perioden 15.mai til 31.august.   
 
Kriseledelsen vurderer å innskrenke åpningstider for serverings- og skjenkesteder til kl. 24.00, 
med stans av skjenking 30 minutter før stengning, senest kl. 23.30. Tiltaket hjemles i 
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b. 
 
Tiltaket vurderes å være et smitteverntiltak som vil redusere og / eller forebygge 
smitteoverføring. Sen stengetid kombinert med lang skjenketid medfører større fare for 
opphopning av alkoholpåvirkede personer, som igjen øker faren for at avstandsregler ikke blir 
overholdt. 
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Forslaget legges ut på høring, med en kort høringsfrist. Dette skyldes hovedsakelig at 
kriseledelsen ønsker å legge frem forskriftsforslaget for Kommunestyret før sommeren, dvs. at 
saken må rekke siste møte den 17.06.20. Rådmannen vil i sin innstilling anbefale at 
forskriftsforslaget tas til orientering, og at Formannskapet gis delegert myndighet til å iverksette 
forskriften i sommerferien, dersom behovet for dette skulle oppstå. Da vil krav til varsling og 
høringsfrist allerede være oppfylt, i og med denne høring. 
 
For å kompensere for kort høringsfrist blir forslaget gjort kjent gjennom de aktuelle 
mediekanaler og sendt direkte til alle bevillingshavere og høringsinstanser pr. e-post og 
organisasjonsnummer. 
 

2. Innhold og sentrale forslag 
 
2.1. Merknader til enkelte bestemmelser 

 
§ 1 – Formål 
Formålet er begrunnet utfra smittevernhensyn, hjemlet i smittevernloven § 4-1 første ledd 
bokstav b og utfyller nasjonale tiltak som er gitt i Covid-19-forskriften. Tiltaket settes inn for 
å motvirke at situasjoner skal oppstå som innebærer økt risiko for smitteoverføring. Tiltaket 
vil motvirke nær kontakt mellom mange mennesker. 
 
§ 2 – Skjenke- og serveringssteder 
Smittevernloven § 4-1 åpner for at Kommunestyret kan vedta tiltak om begrensninger av 
aktivitet i virksomheter som samler flere mennesker, dersom dette vurderes som nødvendig 
for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom.  
 
Man vet at muligheten for smitteoverføring øker med antall personer som kommer i 
kontakt, kontaktens nærhet og varighet.  
 
 Kommunen vurderer derfor at det er nødvendig for en midlertidig periode å begrense 
åpningstiden og skjenketiden. Samtidig er kommunen forpliktet til å endre/oppheve 
tiltakene så snart behovet opphører eller reduseres, jfr. jfr. § 4-1 femte ledd. 
 

2.2. Ikrafttredelse 
I utgangspunktet vil forslaget til forskriften bli lagt frem for Kommunestyret til orientering 
den 17.06.20, med anmodning om at Kommunestyret delegerer til Formannskapet 
myndighet til å vedta og iverksette forskriften ved et eventuelt senere oppstått behov, på 
bakgrunn av koronautviklingen.  
 
Forskriften vil først tre i kraft etter at Formannskapet eller evt. Kommunestyret vedtar 
forskriften, og den vil etter dette gjelde inntil videre.  
 
Fra samme tid vil § 1 i Forskrift 23-05-2012 nr. 456 om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdig drikk, Tønsberg kommune, og Forskrift 29-07-1992 nr. 607 om åpningstider 
for serveringssteder, Tønsberg kommune, bli opphevet. 
 

3. Høringsfrist og høringsinstanser 
 
3.1. Høringsfrist 
Høringsfristen er mandag 8.juni 2020 kl.12.00.  
 
 Høringsuttalelser sendes digitalt gjennom link som fremgår i oversendelsesmail. 
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Eventuelle spørsmål kan rettes til Helene Sabbah gjennom e-post hsab@tonsberg.kommune.no  
 
3.2. Høringsinstanser 

• Politiet post.sor-ost@politiet.no 
• Fylkesmannen i Vestfold/Telemark fmvtpost@fylkesmannen.no  
• Tønsberg Næringsforening heidi@tonsberg-naringsforening.no 
• Tønsberg Sentrumsutvikling AS sentrumsleder@tbgsentrum.no 
• Velforeningenes Fellesråd Tønsberg eyvin.bjornstad@hbv.no  
• Norsk narkotikapolitiforening v/Vestfold – Bry deg uteliv – nnpf@nnpf.no 
• Miljørettet helsevern i Vestfold mhv@re.kommune.no 
• Skjenkekontrollør Johnsrud Rådgivning og etterforskning 
 

3.3. Øvrig mottakere av forhåndsvarsel  om forskrift 
• Næringen (alle bevillingshavere for servering og skjenking  i Tønsberg kommune får 
 varselet pr. epost og org.nummer). 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helene Sabbah 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Skjenke- og 
bevillingshavere 
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