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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 forskriftene
til alkoholloven.
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 innen 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
servere alkohol.
c) bidra til et aktivt forebyggende arbeid.
d) skape bevisste holdninger til bruk av alkohol hos innbyggerne i kommunen.

1.3 Ansvar og delegasjon
Avgjørelser som fattes av Bystyret:
- Fastsette tiden for salg og skjenking av alkoholholdig drikk (forskrift for åpnings- og
skjenketider for serveringsstedene og salgstider for øl fra forretningene).
- Alkoholpolitisk handlingsplan (retningslinjer).
- Fastsette retningslinjer for reaksjon på overtredelse av alkoholloven og bestemmelser
gitt i medhold av denne.
Avgjørelser som fattes av Rådmannen:
- Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger (alkohollovens § 1-7).
- Inndra salgs- og skjenkebevillinger (alkohollovens § 1-8) i samsvar med retningslinjer
vedtatt av bystyret.
- Avgjøre søknader om ambulerende bevilling (alkohollovens § 4-5)
- Avgjøre søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning (alkohollovens § 4-4)
- Avgjøre søknader om salgs-/skjenkebevillinger for en enkelt anledning (alkohollovens § 16)
- 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
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-

å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har
eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling.
å engasjere kontrollører
oppfølging av kontrollrapporter
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2 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 setter, 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 bystyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at bevillingen skal videreføres i inntil
4 nye år, uten krav til søknad om ny bevilling, så fremt det ikke har vært endringer i driften,
( jf. Alkohollovens § 1-6 tredje ledd). Ny bevillingsperiode i Holmestrand kommune vil være
fra 30.6.2016 – 30.9.2019, året etter kommunesammenslåing med Hof og valg av nytt
bystyre.
Fra 30.9.2019 må komplett søknad om ny bevilling foreligge og saksbehandles i den
nye kommunen.
Det settes ikke tak på salgs- og skjenkebevillinger.
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:
1. 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 er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes
som en dagligvarebutikk, eller om det er en kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke
tilstrekkelig.
2. Det gis ikke salgsbevilling for alkoholholdig drikk til storkiosker, kiosker 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 under fjellet
I boligområder
Undervisningsinstitusjoner
Idrettsarenaer
Områder i tilknytning til barn og unges fritidsaktiviteter
Steder som retter seg spesielt mot ungdom
Åpne kaféer/hamburgerbarer i kjøpesenter
I direkte tilknytning til E 18
Frisørsalonger.
Gatekjøkken, storkiosker/steder med hurtigmatservering

2. Alle bevillingssøkere kan gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk
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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.
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. (Politivedtektene).
6. Ved skifte av styrer for skjenkebevillingen 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 omkringliggende omgivelser.
Musikk utendørs må følge bestemmelsene i Holmestrand kommunes politivedtekter.
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 begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert
enkelt arrangement. Eksempler på en bestemt begivenhet er:
 Kulturfestivalen
 Holmestrandsdagene
 Enkeltarrangementer som konserter og lignende arrangementer
En enkelt bestemt anledning kan brukes om begivenheter som varer inntil 10 dager.
Bestemmelsen kan ikke brukes på dager som 17. mai og nyttårsaften. Slike dager regnes
som ”alminnelige begivenheter”.
2.4 Ambulerende skjenkebevillinger
I medhold av alkohollovens § 4-5 har Holmestrand bystyre opprettet 2 ambulerende
skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Holmestrand. Tildeling av
ambulerende skjenkebevilling forutsetter at det er en ledig bevilling for den aktuelle
alkoholtype, når arrangementet skal avholdes.
Skjenking i medhold av en ambulerende bevilling kan bare finne sted til deltakere i sluttet
selskap.
Skjenketiden ved bruk av ambulerende skjenkebevilling følger skjenketidene i Holmestrand
kommunes forskrift for skjenketider ved serveringsstedene dersom ikke annet er fastsatt i
vedtaket.
Bruken av ambulerende skjenkebevilling skal være gjenstand for de vanlige etablerte
kontrollrutiner.
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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 forskriftene til alkoholloven.
Bevillinger kan også inndras ved overtredelse av andre lover eller forskrifter når disse har
nær sammenheng med alkohollovens eget formål. Manglende innbetaling av bevillingsgebyr
kan også gi grunnlag for inndragning.
Nytt 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
bystyret inndra bevillingen for et tidsrom på 1 uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir
tildelt flere enn 12 prikker, skal bystyret 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 § 1-6.
Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. Alkoholloven § 1-10
første ledd.
4. SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK I HOLMESTRAND
Holmestrand kommune har ved lokal forskrift fastsatt salgs- og skjenketider for alkoholholdig
drikk. Forskriften gjelder for alle salgs- og serveringssteder i kommunen dersom ikke annet
er bestemt.
Forskriften følger vedlagt.
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