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1 INNLEDNING
1.1 Lovgivning
Innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk reguleres av LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven), sist endret 01.01.2016, og
Alkoholforskriften.
Lovens formål er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholforbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense
forbruket av alkoholholdige drikkevarer.
Alkohollovens bestemmelser er, sammen med en restriktiv avgiftspolitikk, de viktigste
virkemidlene i norsk alkoholpolitikk. Kommunen har en sentral rolle i alkoholpolitikken, og
kan innenfor lovens rammer forme alkoholpolitikken i egen kommune.
1.2 Holmestrand kommunes målsetting
Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk
a) Begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.
b) Gi rammer for trygge og positive opplevelser rundt steder der det er naturlig å
skjenke alkohol.
c) Bidra til et aktivt forebyggende arbeid.
d) Skape bevisste holdninger rundt bruk av alkohol hos innbyggerne i kommunen.
1.3 Ansvar og delegasjon
Avgjørelser som fattes av kommunestyret:
- Fastsette tiden for salg og skjenking av alkoholholdig drikk (forskrift for åpnings- og
skjenketider for serveringsstedene og salgstider for øl fra forretningene).
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan (retningslinjer).
- Vedta reaksjon på overtredelse av alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
denne, innenfor lovens fastsatte rammer jf Alkoholforskriftens prikkbelastningssystem
§ 10-3.
- Fastsette bevillingsgebyr (Alkoholforskriftens kapittel 6)
Avgjørelser som fattes av rådmannen:
- Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger (Alkohollovens § 1-7).
- Prikkbelaste salgs- og skjenkebevillinger (Alkohollovens § 1-8) i samsvar med
retningslinjer i Alkoholforskriften om prikkbelastning § 10-3.
- Avgjøre søknader om ambulerende bevilling. Lukket arrangement. (Alkohollovens § 45).
- Avgjøre søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning (alkohollovens § 4-4).
- Avgjøre søknader om salgs-/skjenkebevillinger for en enkelt anledning, åpent
arrangement. (Alkohollovens § 1-6).
- Avgjøre søknader om utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning (Alkohollovens § 42)
- Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder etter at bevilling er gitt. (Alkohollovens § 17c)
- Fastsette bevillingsgebyr (Alkoholforskriftens kap. 6).
I tillegg har rådmannen ansvar for
- veiledning i bevillingsspørsmål overfor bevillingshaverne.
- Gjennomføring av kunnskapsprøver for styrer og stedfortreder i virksomheter som har
eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling.
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Oppfølging av kontrollrapporter.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I
HOLMESTRAND KOMMUNE
Salgs- og skjenkebevillinger kan tildeles søkere som på søknadstidspunktet har en
uklanderlig vandel, som oppfyller de krav Alkoholloven med forskrifter og retningslinjer
vedtatt av Holmestrand kommune fastsetter, og som finnes egnet til å inneha en bevilling.
Salgs- og skjenkebevillinger gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september
året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at bevillingen skal videreføres
i inntil 4 nye år, uten krav om søknad om ny bevilling. Bevillingshaverne vil etter endt 4årsperiode bli forespurt om det er vesentlige endringer ved driften, nytt org. nr eller endring
av styrer/stedfortreder. Hvis det er vesentlige endringer, vil bevillingshaver måtte søke om ny
bevilling. Hvis driften er uten endringer, kan bevillingen utvides til å gjelde for 4 nye år, jf.
Alkoholloven § 1-6.
Det settes intet tak på antall salgs- og skjenkebevillinger i kommunen, heller ikke etter
kommunesammenslåingen med Sande.
Bevillinger gis blant annet på grunnlag av stedets driftskonsept. Endring av driftskonseptet i
bevillingsperioden forutsetter ny bevillingssøknad.
2.1 Salgsbevilling for alkoholholdig drikk
Søknad om salgsbevilling vurderes fortløpende ut fra følgende retningslinjer:
Salgsbevillinger i gruppe 1 kan tildeles forretninger som har dagligvarer som hovedformål for
sin virksomhet, eventuelt spesialforretninger (ølutsalg), etter søknad. Dagligvareforretninger
må ha et matvaretilbud som er klart bredere enn de tradisjonelle kioskene. Det gis ikke
salgsbevilling til storkiosker, kiosker, gatekjøkken eller bensinstasjoner. (Alkoholforskriftens §
3-4).
2.2 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søknad om skjenkebevilling vurderes fortløpende ut fra følgende retningslinjer:
1. Det bør som hovedregel ikke gis alminnelig skjenkebevilling til serveringssteder:












Utenfor sentrum
I boligområder
Ved undervisningsinstitusjoner
På idrettsarenaer
Områder i tilknytning til barn og unges fritidsaktiviteter
Steder som retter seg spesielt mot ungdom
Kaféer/hamburgerbarer i kjøpesenter
I direkte tilknytning til E 18
I frisørsalonger /beautysalonger
I gatekjøkken, storkiosker/steder med hurtigmatservering
I helsestudio

2. Alle bevillingssøkere kan gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (øl), 2
(vin) og 3 (brennevin). Unntaket er steder som er beregnet for unge voksne over 18 år og for
arrangementer som retter seg mot unge voksne over 18 år. Her gis det kun bevilling i gruppe
1 og 2.
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3. Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år får ikke skjenke alkohol – selv
ikke til ungdom over 18 år. Disse arrangementene skal være alkoholfrie.
4. Alle lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe, og som mottar økonomisk
støtte fra Holmestrand kommune skal forplikte seg til å ha alkoholfrie arrangementer.
5. Bevillingshavere må følge politiets pålegg om ordensvakter.
6. Ved skifte av styrer og stedfortreder for styreren, kan bevillingshaver gis inntil 3 måneders
frist til å få på plass ny styrer og stedfortreder, som skal godkjennes av Holmestrand
kommune.
7. Musikk innendørs skal ha et lydnivå som tar hensyn til omliggende omgivelser. Musikk
utendørs må følge bestemmelsene i Holmestrand kommunes politivedtekter:

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.
«Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til
politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det
sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.
Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende
selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende
sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.»
2.3 Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning
Det kan gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og bevilling til skjenking av
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for en enkelt bestemt anledning i samsvar med
Alkohollovens § 1-6 andre ledd.
Bevillingen må knytte seg til en bestemt anledning. Det må gis særskilt bevilling for hvert
enkelt arrangement. Eksempler på enkelt bestemt anledning er:
 Kulturfestivalen i Holmestrand by.
 Bygdepub i Hof.
 Enkeltarrangementer som konserter og lignende.
En enkelt bestemt anledning kan brukes om begivenheter som varer i inntil 10 dager
sammenhengende.
Bestemmelsen kan ikke brukes på dager som 17. mai og nyttårsaften. Slike dager regnes
som ”alminnelige begivenheter”.
2.4 Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenking med ambulerende bevilling kan bare finne sted til deltakere i sluttet selskap. Det
skal i sluttede selskap foreligge en navneliste med de inviterte deltakerne.
Skjenketiden ved bruk av ambulerende skjenkebevilling følger skjenketidene i Holmestrand
kommunes lokale forskrift for skjenketider ved serveringsstedene dersom ikke annet er
fastsatt i vedtaket.
Ambulerende skjenkebevilling skal være gjenstand for vanlige skjenkekontrollrutiner.
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3. REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER.
Bevilling til salg og skjenking av alkohol kan inndras dersom bevillingshaver ikke overholder
bestemmelser gitt i Alkoholloven og/eller bestemmelser gitt i forskriften til Alkoholloven.
Bevillinger kan også inndras ved overtredelse av andre lover eller forskrifter når disse har
nær sammenheng med Alkohollovens eget formål.
Prikkbelastningssystem er innført gjennom Alkoholforskriften 1.1.2016, kapittel 10
Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.
Ved overtredelser som nevnt i Alkoholforskriftens § 10-3, skal kommunen tildele
bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal
anses som ett enkelt brudd.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på 2 år er tildelt til sammen 12 prikker, skal
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på 1 uke. Dersom det i løpet av
toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker, skal kommunestyret øke lengden på
inndragingen tilsvarende.
Ved beregning av toårsperioden, skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Toårsperioden gjelder uavhengig om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. Alkoholloven § 16.
Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. Alkoholloven § 1-10
første ledd.
4. SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK I HOLMESTRAND
KOMMUNE.
Holmestrand kommune har ved forskrift fastsatt salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.
Forskriften gjelder for alle salgs- og serveringssteder i kommunen dersom ikke annet er
bestemt, også for Sande kommune frem til kommunesammenslåing.
§ 1 Serveringsstedenes åpningstider
Serveringsstedene i Holmestrand kommune kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00,
bortsett fra serveringssteder langs E 18 som kan holde åpent hele døgnet. Åpningstiden
gjelder godkjente lokaler innendørs og utendørs.
Åpningstidene i første ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til
overnattingsgjester, jf. Serveringslovens § 15, femte ledd.
§ 2 Serveringsstedenes skjenketider
Skjenking av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk
gruppe 1) og alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
(alkoholholdig drikk gruppe 2) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (alkoholholdig drikk
gruppe 3) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Konsumering av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp, jf. Alkohollovens § 4-4, sjette ledd.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22
volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene ovenfor, jf.
Alkohollovens § 4-4, syvende ledd.
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§ 3.Salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol fra
forretningene
Salgssteder med kommunal bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1,
kan selge/utlevere alkoholholdig drikk fra
kl. 08.00-20.00
kl. 08.00-18.00
kl. 08.00-16.00

mandag til fredag og dagen før Kristi himmelfartsdag.
dager før søn- og helligdager.
påske-, pinse- og julaften (jf. lov om helligdager og helligdagsfred § 5
første ledd.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.
og 17. mai.
§ 4.Dispensasjon
Serveringssteder kan for en enkelt anledning gis dispensasjon fra åpnings- og skjenketidene
i denne forskrift etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner, jf. Alkohollovens §
4-4, andre ledd og serveringslovens § 15, fjerde ledd.
Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av rådmannen.

Alkoholforskriftens kapittel 6. Bevillingsgebyr
§ 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.
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser i 2018:
Salg:
- 0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,57 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2.
Skjenking:
- 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevilling og for enkelt bestemt anledning kan bevillingsmyndigheten kreve
et gebyr på inntil kr 360 pr. gang.
§ 6-3.Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave
over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.
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Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.
Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk
omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.
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