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Innledning 
Alkoholloven setter rammer for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Kommunene er innenfor 

disse rammene tillagt et relativt betydelig ansvar og stor frihet til å kunne forme sin egen 

alkoholpolitikk. Alkoholloven har pålagt kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og 

at denne skal vedtas av kommunestyre i starten av hver valgperiode for fire år av gangen. Det angis 

ikke eksakt hva en slik plan skal inneholde, men en allmenn oppfatning er at den bør inneholde 

hoved- og delmål som kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk i tillegg til virkemidlene for å 

nå disse.  

Videre gir alkoholloven kommunene ansvar for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, for å føre 

kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkesteder ved eventuelle avvik. Kommunen 

har således en anledning til å regulere tilgjengeligheten av alkohol gjennom å bestemme hvor og når 

det kan selges og skjenkes alkohol samt hvem som skal drive slik virksomhet.  

Kommunen skal ivareta helse- og sosialpolitiske hensyn på en best mulig måte, herunder 

folkehelseperspektivet, samtidig som de skal ivareta de næringspolitiske hensynene gjennom sin 

alkoholpolitikk. Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene 

er således viktige virkemidler på ulike politiske områder som nødvendigvis ikke har samsvarende 

behov av virkemidler for å ivaretas.  

Alkoholpolitisk handlingsplan er et virkemiddel for å sikre at omsetning av alkohol skjer innenfor 

lovens rammer og for å redusere de samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholbruk 

kan gi. Handlingsplanen med retningslinjer angir rammer for behandlingen av saker etter 

alkoholloven og skal være med på å gi innbyggere, politikere og næringslivet en forutsigbarhet i 

forhold til administrasjonen sin håndtering av dette.  
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1. Målsetting 
 

Tønsberg kommunes alkoholpolitiske hovedmål og delmål 2020-2024 
 

Hovedmål 
 Begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære 

 

Delmål 
 Bidra til et aktivt forebyggende arbeid i kommunen 

 Gi innbyggerne i Tønsberg en kontrollert tilgjengelighet på lovlige alkoholholdige varer 
innenfor gjeldende lover og regler 
 

2. Bakgrunn og forankring 
 

Alkohollovens § 1-1 Lovens formål 
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. 

Alkohollovens utgangspunkt er altså at all bruk av alkohol kan medføre skade både samfunnsmessig 

og individuelt, og at økende forbruk gir økende skadevirkninger. Lovens formål er å sikre at 

skadevirkningene av alkoholbruk blir så små som mulig gjennom lovens øvrige bestemmelser hvor 

man finner de konkrete virkemidlene.  

 

Alkohollovens § 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 
Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om 

innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. 

Kommunen har altså en plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte 

anvisninger til hva en slik plan skal omfatte, men det anbefales i rundskriv at hoved- og delmål for 

kommunens alkoholpolitikk samt virkemidlene for å kunne nå disse er beskrevet i planen. Videre at 

det er viktig hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende målsetningen om å 

redusere alkoholforbruket.  

 

Folkehelseloven § 4 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra 

til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. 
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Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 

herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 

virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 

planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

Kommunen har altså en plikt til å beskytte innbyggerne mot faktorer som kan ha negativ innvirkning 

på helsen og fremme folkehelse gjennom de tiltak de gjennomfører. Folkehelseperspektivet er 

derfor en viktig faktor som må legges til grunn for kommunens alkoholpolitikk.  

 

Forhold til andre kommunale planer 

Kommunal planstrategi 2020-2024 
Tønsberg kommune vedtok planstrategien i mars 2020, der legges grunnlaget for hvilket behov man 

har for nye planer og rullering av eksisterende planer i perioden. Siden det akkurat er foretatt en 

kommunesammenslåing skal det gjennomføres et stort arbeid på plansiden. Planstrategien legger 

opp til at det skal skrives enn alkoholpolitisk handlingsplan 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 
Det øverste dokumentet i kommunens styringssystem er kommuneplanen. Kommunen er i oppstart 

på dette arbeidet og alkoholpolitisk handlingsplan vil ved neste rullering kunne inkludere 

utfordringer, mål og strategier fra denne.  

Folkehelseplan 
Tønsberg kommune har et oversiktsdokument for folkehelse for den nye kommunen. Tønsberg 

kommune skal videre utarbeide en kommunedelplan for folkehelse som skal legge grunnlag for gode 

levekår og redusere sosiale ulikheter i helse den nye kommunen.  

Strategisk næringsplanen for Re- og Tønsberg kommune  
Det vektlegges her viktigheten av et tett samarbeid med handels- og serveringsnæringen for at det 

skal bli mer attraktivt og lønnsomt å drive slik virksomhet i sentrum. Da spesielt med tanke på en 

utvidelse av sesongen samt om en fremtidsrettet og positiv byutvikling. 

Planens målsetninger og tiltak hensynstas i forhold til denne planen og settes opp mot de andre 

kommunale planene samt alkohollovens formål.  

 

Politiråd 
Politiråd er en naturlig og god arena for drøfting av utfordringer knyttet til bruk av alkohol da 

kommunens øverste ledelse, politikerne samt politiet er representert. Tall og funn fra 

skjenkekontrollørene vil bli presentert og drøftet i rådet. Dette sammen med informasjon fra politiet 

i forhold til overgrep, vold og uro i forbindelse med alkoholbruk vil være et godt utgangpunkt for å se 

om konkrete tiltak bør settes inn. Rådet vil også på bakgrunn av denne kunnskapen kunne planlegge 

det forebyggende arbeidet samt målrettet sette i verk tiltak i perioder hvor man vet at det 

konsumeres mye alkohol.  
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Ansvar og delegasjon 
 Alkoholpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer godkjennes av 

Kommunestyret etter anbefaling fra det utvalget som til enhver tid har ansvaret for 
bevillingsspørsmål 

 Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avgjøre saker om salgs- og 
skjenkebevilling, jf. kommunens delegasjonsreglement 

 Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avgjøre saker om prikktildeling og 
inndragning ved brudd på alkoholloven og alkoholforskriften, vilkår i skjenkebevillingen og 
på kommunens salgs- og skjenketider 

 rådmannen skal fortløpende rapportere til Utvalg for kultur, idrett og folkehelse om 
overtredelser som fører til tildelte prikker og inndragninger 

 klage over vedtak etter alkoholloven behandles i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse.  
Saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans hvis vedtaket opprettholdes av utvalget 

 

Dagens situasjon 
 Re og Tønsberg hadde ikke like retningslinjer før de slo seg sammen til en ny kommune. Det var 

spesielt i forhold til salgs- og skjenketidene at kommunene skilte seg fra hverandre. Re fulgte 

normaltidene i alkoholloven, mens Tønsberg hadde en egen forskrift hvor salgs- og skjenketidene var 

utvidet i forhold til normaltidene i alkoholloven.  

Det ble ved sammenslåingen av kommunene vedtatt forslag til ny forskrift hvor gamle Tønsberg 

kommune sine salgs- og skjenketider ble opprettholdt. Fellesnemnda la vekt på at Tønsberg hadde et 

betydelig høyrere antall skjenkebevillinger og salgs- og utleveringssteder enn Re. Fellesnemnda fant 

det derfor rimelig å videreføre gjeldende salgs- og skjenketider fra Tønsberg inn i den nye 

kommunen.  

Antall bevillinger i kommunen 
Type tillatelse Antall Tønsberg 2018 Antall Re 2018 Totalt ny kommune 

Salg 33 4 37 

Restauranter 77 4 81 

Enkelt anledning/ 

ambulerende 

110 21 131 

 

Type tillatelse Antall Tønsberg 2019 Antall Re 2019 Totalt ny kommune 

Salg 32 4 36 

Restauranter 82 4 86 

Enkelt anledning/ 

ambulerende 

112 28 140 
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Som man ser av tabellene over er antall salgs- og skjenkesteder relativt konstant i kommunene fra år 

til år. Det samme gjelder for søknader om enkeltanledninger og ambulerende skjenketillatelser. Det 

ser således ut for at det til tross for at man ikke har satt et tak på antall bevillinger så har antallet 

stabilisert seg over tid. Hensynet man har tatt i forhold til næringsutviklingen ved ikke å sette et tak 

på antall bevillinger har altså medført at næringen har regulert seg selv og at man har et relativt 

konstant antall bevillinger.  

Når det gjelder enkelt anledningene og ambulerende skjenkebevillingene er det et relativt høyt 

antall per år. Mange av søknadene omhandler imidlertid lukkede selskaper som for eksempel bryllup 

og jubileum som har liten innvirkning på det totale bildet i sentrum i helgene. Når det gjelder større 

arrangementer som konserter og lignende rådfører administrasjonen seg med politiet, slik at man 

ikke får en situasjon som sammen med det ordinære tilbudet i sentrum vil kunne medføre 

ordensforstyrrelser og annen uheldig konsekvenser av mange mennesker samlet på et sted som 

nyter alkohol.    

 

Alkoholforbruk 
Det finnes ingen god statistikk på alkoholforbruk/-konsum på kommunenivå. Nasjonalt finnes det 

bedre oversikter, og det er grunn til å tro at det nasjonale bildet kan overføres til Tønsberg.  

 Dagligvare og 

uteliv 

Vinmonopolet Taxfree 

ankomst 

Anslag annet 

uregistrert 

salg 

Sum 

Øl 250 707 2 767 3 588 10 646 267 708 

Vin 8 662 66 984  6 219 6 164 88 029 

Brennevin 1 450 11 222  1 960 1 150  15 783 

Rusbrus/sider 17 677  103 536 18 316 

Hetvin  480 137 81 529 

      

Ren alkohol 13 674 12 488 1 651 1 689 29 507 

Per pers 15+ 3.14 2.87 0.38 0.39 6.77 

Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning i 2018. Vareliter og liter ren alkohol i 1000 l, og per innbygger, 

15 år og eldre (kilde:FHI) 

Det registrerte alkoholforbruket sier oss mye om hvor mye alkohol som selges og skjenkes, det sier 

imidlertid ikke noe om hvordan den konsumeres og om variasjonen mellom kjønn, alder og andre 

kjennetegn (grupperinger av befolkningen). F for å få svar på dette gjennomføres det årlige 

befolkningsundersøkelser.  

FHI har i rapporten Alkohol i Norge 2018 sammenfattet funn fra befolkningsundersøkelsene samt 

øvrig statistiske tall.  
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Hovedfunnene var blant annet: 

 Åtte av ti i alderen 16-79 år oppgir å ha drukket alkohol siste år og halvparten har drukket 6 

eller flere alkoholenheter ved samme anledning. Disse målene har vært stabile i perioden 

2012-2019. 

 Tre av fire drikker kun i helgene. 

 Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen og har et mindre risikofylt 

drikkemønster. 

 Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner. 

 Høyt utdanningsnivå og inntekt er forbundet med høyere drikkefrekvens, men lavere 

omfang av risikofylt drikking. 

 Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år. 

 Halvparten av 15-16 åringene har drukket alkohol det siste året, og en av fire har vært fulle. 

 Forekomsten av tenåringsdrikking er blitt mye lavere siden årtusenskiftet – både i Norge og i 

mange andre land. 

 Sammenliknet med Europa for øvrig, er andelen norske 15-16 åringer som drikker alkohol 

lav, og de som drikker gjør det sjelden. 

 Når norske tenåringer først drikker, er alkoholinntaket relativt høyt. 

 

3. Handlingsdel 
Alkoholpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med kommende rullering av planer eller nye 

planer for kommunalt arbeid som vil få innvirkning på planen. Alkoholpolitisk handlingsplan skal 

rulleres i neste kommunestyreperiode og vil da kunne inkludere utfordringer, strategier, mål og 

tiltak fra disse. I denne planen vil derfor retningslinjene være hovedtiltaket for å sikre en forsvarlig 

alkoholpolitikk. 

 

4. Retningslinjer for behandling av salgs- og 

skjenkebevillingssaker i Tønsberg kommune 
 

4.1 Generelle bestemmelser 

4.1.1 Grunnlaget for kommunens alkohol/bevillingspolitikk 
 Alkoholloven 

 Alkoholforskriften 

 Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholdig drikk m.v., Tønsberg kommune, Vestfold og 

Telemark 

 Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark 

 Alkoholpolitisk handlingsplan 

4.1.2 Definisjoner 
 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. 
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 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. 

 

4.1.3 Aldersgrenser 
Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 har aldersgrense 18 år. 

Alkoholholdig drikke gruppe 3 har aldersgrense 20 år.  

Aldersgrensene gjelder for gjester, kunder og betjening.  

Unntak gjelder for betjening som er under opplæring av visse fagbrev.  Tønsberg kommune 

anbefaler at eventuelle ansatte under aldersgrensen ikke er tilstede på serveringsstedet etter kl. 23. 

Dette for å beskytte mot et miljø som kan være uheldig for så unge arbeidstakere. 

Ansatte på salgs- og skjenkested har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. 

4.2 Bevillingsperiode 
Kommunens muligheter for å regulere lengden på bevillingene reguleres gjennom alkoholloven  
 
§ 1-6. Bevillingsperioden. 
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. 
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Salg- og skjenkebevillinger gitt i forrige periode skal ikke opphøre, men gjelde videre for en ny 
periode:  
 

 Salgs- og skjenkebevillinger videreføres uten fornyet søknad for en ny periode på inntil 4 år 
fra 30.09.2020 med opphør senest 30.09.2025, under forutsetning av at alle andre vilkår for 
bevillingen er oppfylt. 

 

4.3 Salgs- og skjenkebevillinger 

4.3.1 Generelt for salgs- og skjenkebevillinger  
 Salgs- og skjenkesteder skal anbefales å ha mer enn en godkjent stedfortreder 

 Bevillingssøkere og andre som skal vandelsvurderes må dokumentere skriftlig 

nedbetalingsavtale med kreditor for skyldige og forfalte skatter og avgifter. 

 

4.3.2 Salgsbevillinger for alkoholholdig drikke gruppe 1 
 Alle salgssteder som skal selge alkoholdig drikke må ha bevilling fra kommunen. 

 Salgsbevilling tildeles dagligvareforretninger og andre spesialutsalg samt nettbasert salg.  

 Vesentlig karakterendring av salgsstedet i bevillingsperioden forutsetter ny bevillingssøknad 

straks. 

Vilkår for nettbutikker: 

Det vises til alkoholforskriften § 3-5: 

Bestilling av alkoholholdig drikk må ikke ekspederes med mindre 

bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder. 

 

 Salg og utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikke gruppe 1 ikke må utleveres til 

person under 18 år, selv om vedkommende viser fram skriftlig fullmakt fra foreldre, 

foresatte eller andre. Ansatte har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon, jf. 

alkolholforskriften § 2-4. 

 Kjøper være registrert med navn, adresse og alder. 

 Ved utkjøring/levering må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdige varer og 

leveringstidspunkt skal registreres. Ved tvil om alder, skal legitimasjon sjekkes og persondata 

noteres ned.  

 Åpenbart påvirkede personer får ikke utlevert alkoholholdige varer. 

 Kjøreliste som inneholder legitimasjonsopplysninger lagres i en egen mappe som skal være 

tilgjengelig ved kommunens kontroll. 

 

4.3.3 Skjenkebevillinger 
 Alle serveringssteder som skal servere alkoholdig drikke må ha skjenkebevilling. 

 Kommunen kan stille krav om dørvakt jf. Alkoholloven §3-2 

 Virksomheter som tilfredsstiller krav etter alkoholloven mv. samt kommunens 
       alkoholpolitiske retningslinjer skal i utgangspunktet innvilges skjenkebevilling. 

 Eierskifte og/eller ved vesentlig endring i det godkjente konseptet/driftsmønster i 
       bevillingsperioden krever ny søknad om skjenkebevilling straks og senest innen 30 dager. 

 Hoteller og andre virksomheter som har flere bar-/restaurantområder skal anbefales å ha en 
      bevilling for hvert enkelt område. 
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Begrensninger: 

 Det skal ikke gis bevilling i undervisningssentra/lokaler for barn og ungdom 

 Det skal ikke gis skjenkebevilling til steder beregnet kun for barn og ungdom, 
      ungdomsklubber o.l. 

 Det kan fastsettes redusert skjenketid for skjenkebevilling hvor lokalet ligger i boligområder. 

 Det skal som hovedregel ikke innvilges skjenkebevilling til idrettsarrangementer. 

 Det gis ikke skjenkebevilling til idretts- og kulturarrangementer som retter seg mot barn og 

ungdom under 18 år.  

4.3.4 Skjenkebevillinger for utearealer 
 Skjenkebevilling kan innvilges for uteareal som er en naturlig forlenget del av et godkjent 

      skjenkested 

 Leiekontrakt for utearealet må dokumenteres før søknad om skjenkebevilling for uteareal 
       behandles 

 Skjenkebevilling kan innvilges ved spesielle friluftsarrangementer som festivaler, konserter, 
      messe etc., unntatt hvis de har barn og ungdom som målgruppe 

 Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot arealet som ikke er 
       skjenkeareal 

 Skjenkebevilling på uteareal som er kommunal grunn, kan bare innvilges hvis det er inngått 
       leieavtale med kommunen 

Begrensninger i bevillinger for utearealer: 

 Bevilling til uteserveringer som hindrer fri ferdsel, anbefales ikke 

 For utearealer som ikke ligger som en naturlig forlenget del av et godkjent skjenkested, skal 
       det som hovedregel ikke innvilges skjenkebevilling 

 Musikk og støy skal begrenses og bruk av elektrisk anlegg/høyttalere, lysanlegg og andre 
      elektroniske installasjoner etter kl.23.00, kan bare tillates etter godkjenning av politiet, jf. 
      politivedtektene for Tønsberg kommune 

 Ved behov kan det fastsettes egne skjenketider for utearealet 

4.3.5 Skjenkebevilling for enkeltanledning 
 Bevillingssøker må utpeke skjenkeansvarlig (styrer) over 20 år for arrangementet 

 Ved vurdering av bevillingssøknad om en enkelt anledning vil det bli lagt vekt på 
bevillingssøkers og/eller skjenkeansvarliges dokumenterte kunnskaper om alkoholloven 

 Manglende opplysninger om kunnskap om alkoholloven i søknaden vil bli sett på som at 
kravet i andre punkt ikke er oppfylt 

 

4.3.6 Ambulerende skjenkebevilling 
 Ambulerende skjenkebevilling gis bare til sluttet selskap som jubileum, konfirmasjon, bryllup 

og lignende arrangementer.  

 Deltakerne i selskapet må ha en tilknytning til den som inviterer, og arrangementet må ikke 
være åpent for utenforstående, jf. Håndbok i alkoholloven mv. 

 

4.3.7 Skip/fartøy 
 Alle skip/fartøy som ønsker alkoholservering om bord må søke om skjenkebevilling. 

 Skjenkebevilling for skip/fartøy forutsetter dokumentasjon av nødvendige passasjer- og 

sikkerhetssertifikater.  
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 Skjenking i skip/fartøy ved kai kan tidligst skje en time før fartøyet legger ut fra kai. Skjenking 

skal opphøre når fartøyet ankommer kai igjen. 

 Cruiseskip og andre passasjerskip med sporadiske anløp i Tønsberg kan etter søknad gis 

dispensasjon fra andre punkt.  

4.3.8 Antall bevillinger i Tønsberg 
 Det er ingen begrensninger på antall bevillinger som kan innvilges så lenge de oppfyller 

alkoholloven, alkoholforskriften samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.  

4.4 Søknader om salgs- og skjenkebevillinger 
Ved behandling av søknad om salgs- og skjenkebevilling skal det kreves følgende vedlegg så langt det 
passer i forhold til hvilken type bevilling det søkes om: 

 Firmaattest – ikke eldre enn 2 måneder 

 Aksjeeierbok bekreftet av revisor 

 Attest for skatt og merverdiavgift (RF-1316) for eier og andre med vesentlig innflytelse over 
virksomheten - ikke eldre enn 1 måned 

 Målsatt plantegning over salgs- eller skjenkestedet 

 Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt mv.) 

 Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven 

 Utskrift av arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret som viser at styrer og stedfortreder er ansatt 
i bedriften (gjelder ikke for eier i et enkeltpersonforetak/ansvarlig selskap ANS) 

 Brukstillatelse/ferdigattest fra bygningsetaten i henhold til plan og bygningsloven 

 En redegjørelse for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Skjenkestedet oppfordres til å tilstrebe universell utforming av 

sitt etablissement. Dette gjelder også toalettene.  

4.5 Bevillingsgebyrer 
Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare de 

til enhver tid gjeldende satser i alkoholforskriften. 

4.5.1 Salgsbevilling 
Bevillingsgebyret for salgsbevilling er i 2020 minimum kr 1 700,- 
Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den fristen kommunen 
fastsetter. 
 

4.5.2 Alminnelig fast skjenkebevilling 

Bevillingsgebyret for alminnelig fast skjenkebevilling er i 2020 minimum kr 5 300,- 
Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den fristen kommunen 
Fastsetter. 

4.5.3 Enkeltanledning 

Bevillingsgebyret for en enkeltanledning i 2020 er minimum kr 1 200 og kan reguleres 
forholdsmessig tilsvarende gebyret for skjenkebevilling. 
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer. 

4.5.4 Ambulerende skjenkebevilling 

Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling (kun til sluttet selskap) er i 2020 kr 380,- 

4.5.5 Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning 
Gebyret for utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning, til annen alkoholholdig drikk er i 
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2020 kr 350,- 

4.6 Salgs- og skjenketider 

4.6.1 Salgstider 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4, 7 volumprosent alkohol kan skje i 

utsalgsstedets åpningstid, innenfor følgende salgs- og utleveringstider: 

 Fra kl. 08.00 til 20.00 hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag 

 Fra kl. 08.00 til 18.00 dager før søn- og helligdager. 

 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk må være registrert i kassen innen utløp av salgs- og 

utleveringstiden etter de to første punktene. 

 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager samt 1. og 17. 

mai. 

 

4.6.2 Skjenketider 
Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 

og 2) kan skje: 

 alle dager fra l. september til 14. mai fra kl. 08.00 til 02.00.  

 dager fra 15. mai til 31. august fra kl. 08.00 til 03.00. 

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (gruppe 3) kan skje: 

 alle dager fra 1. september til 14. mai fra kl. 13.00 til 02.00. 

 alle dager fra 15. mai til 31. august fra kl. 13.00 til 03.00. 

Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested.  

Skjenking av alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid innenfor skjenketidene nevnt 

ovenfor. 

Alkoholholdig drikk som ikke er konsumert senest 30 minutter etter skjenketidens utløp skal ryddes 

fra gjestens bord. 

 

4.7 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Når bevillingshaver ikke lenger oppfyller vilkårene for bevillingen og/eller sine forpliktelser etter 

bevillingsvedtaket og alkohollovens bestemmelser, er det alkoholloven og alkoholforskriftens 

bestemmelser om prikktildeling og inndragning som skal ligge til grunn for kommunens inndragning 

av salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven  

 

Tønsberg kommune skal bidra til at salgs- og skjenkesteder driver på en forsvarlig måte, blant annet 

gjennom ordningen «Ansvarlig vertskap» og annen veiledning som bidrar til å sikre forsvarlig drift. 

Alle skjenkesteder skal ha internkontrollsystem.  
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§ 1-9.Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

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. 

 

4.7.1 Salgs- og skjenkekontroll 
Alkoholforskriftens kapittel 9 regulerer kommunens ansvar i forhold til kontroller. 

§ 9-1. Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk, kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn 

Vinmonopolet og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3 første ledd, herunder for kontroll med 

føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften her. 

Kommunen har inngått en langvarig avtale med privat skjenkekontrollør etter reglene om offentlig 

anskaffelser. Avtalen skal sikre at kontrollene blir gjennomført i tråd med krav i alkoholloven 

og alkoholforskriften mv. 

 

4.7.2 Prikktildeling og inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
Alkoholforskriftens kapittel 10 regulerer kommunens anledning til å tildele prikker samt inndra 

bevillinger.  

§ 10-1.Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10-2 til § 10-6 gjelder der kontroll 

gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker 

at 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. 

Ordningen er obligatorisk og kommunen forplikter seg til å følge de anvisninger som følger av 

forskriften. Antall prikker knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad og er utførlig beskrevet i 

forskriften. Salg og skjenking til mindreårige er ansett som en av de groveste overtredelsene av 

alkoholloven og vil således gi det høyeste antall prikker. 
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5. Lenker og referanser 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven (alkoholloven) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538 (alkoholforskriften) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-55 (serveringsloven) 
http://innsyn.v-

man.no/ntbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2020026396&dokid=1371250&versjon=1&variant=A

& (kommunal planstrategi 2020-2024) 

http://innsyn.v-

man.no/ntbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2020026396&dokid=1371251&versjon=1&variant=A

& (planprogram kommuneplanens samfunnsdel) 

https://www.nyetonsberg.no/_f/p4/i2141fc13-a444-4751-a3a0-4668bc7c43b1/startegisk-

naringsplan-re-tonsberg.pdf (næringsplan) 

https://fhi.brage.unit.no/fhi-

xmlui/bitstream/handle/11250/2579169/Kvaavik_2018_Alk.pdf?sequence=1&isAllowed=y (alkohol i 

Norge, FHI) 

http://innsyn.v-

man.no/tbg/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019038961& 
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