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BAKGRUNN
Lovgrunnlaget
Alkohollovens§ 1-7d Kommunal
alkoholpolitiskhandlingsplan:
Kommunenskalutarbeideen
alkoholpolitiskhandlingsplan.
Departementetkan gi forskrifter
om innholdet av kommunal
alkoholpolitiskhandlingsplan.

Om alkoholpolitisk handlingsplan
Alkohollovensetter rammenefor hvordan
alkoholpolitikkenskalforvaltes.Innenfor disse
rammeneer kommunenetillagt et betydelig
ansvarog stor frihet til å utforme egen
alkoholpolitikk,med den konsekvensat norsk
alkoholpolitikki stor grad avhengerav den
politikk som førespå kommunaltnivå.
Kommunenehar etter alkoholloven§ 1-7d plikt til
å utarbeideen alkoholpolitiskhandlingsplan.
Lovengir ingen direkte anvisningerom hva
planenskalinneholde,men den bør angide
hoved- og delmålkommunenlegger til grunn for
sin alkoholpolitikk,samt virkemidlersom skal
benyttesfor å nå dissemålene.

Rådmannenfremheverat Larvikhar et attraktivt
og mangfoldigrestaurant- og uteliv, som er til
berikelsefor kommunenog til gledefor beboere
og tilreisende. Det kulturelle aspektet,
næringsutvikling,byutvikling,sysselsetting og
verdiskapningeni restaurant- og utelivet er
verdifullt for kommunen.Kommunensregulering
av omsetningav alkoholholdigdrikk har som mål i
størst mulig utstrekning,å begrensede
samfunnsmessige
og individuelleskadersom
alkoholbrukkan innebære.Kommunens
reguleringretter segmot to innsatsområdersom
det knyttes delmålog tiltak til;
1. Larvikskalværeen trygg kommune,med

Rusmiddelpolitikkhandleri stor grad om
folkehelseog mye av arbeidet bør og skalseesi
et folkehelseperspektiv.Folkehelsehandlerom
overskuddtil å mestre hverdagenskrav. Alkohol
er det rusmiddelsom forårsakerstørst
belastningerbåde i et individuelt perspektivog i
et samfunnsperspektiv.
De fleste skaderog
ulykkerrelatert til bruk av alkohol skjer ikke som
følge av langvariginntak, men som følgeav brå
alkoholpåvrkningog rus.
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spesieltfokus på barn og unge.
2. Larvikkommunekrever ansvarligdrift av
servering– og skjenkesteder.
Lovensformål
Alkohollovens§ 1-1:
Reguleringav innførselog omsetning
av alkoholholdigdrikk etter dennelov har som
mål å begrensei størst mulig utstrekningde
samfunnsmessige
og individuelleskadersom
alkoholbrukkan innebære.Somet ledd i dette
sikter loven på å begrenseforbruk av
alkoholholdigedrikkevarer.
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UTVIKLING I SISTE
BEVILLINGSPERIODE
2016-2020
Pr. 31.12.2019haddeLarvikkommune77
skjenkebevillingerog 38 salgsbevillinger
. Antall
salgsog skjenkestederi Larvikhar vært
forholdsvisstabilt i bevillingsperioden(2016–
2020).
Omsatt mengdealkoholholdig drikk i 2017 og
2018
Larvikkommunemottar årlig oppgaverfra
bevillingshavereover omsatt mengde
alkoholholdigdrikk i forbindelsemed beregning
av bevillingsgebyr.Talleneviser at den totale
omsetningenav alkoholhar steget i perioden.

Skjenkesteder/salgssteder

Behandlingav søknader
Økt antall sakertil behandlingi 2016,skyllesny
bevillingsperiode.Fraoktober 2019,har
rådmannendelegertmyndighettil å behandle
sakeretter alkohollovenog serveringslovenmed
unntak av prinsipiellesaker, klageover vedtakom
avslagpå søknad om salgs- og skjenkebevillinger
§ 1.7a, høringerinnen disseto lovene,og
Alkoholpolitiskhandlingsplan
. KMS- sak122/19
Påbakgrunnav ny delegasjonopphørte
kontrollutvalgetfor alkoholomsetning.
Hovedutvalgfor miljø, kultur og næringforetar
politisk behandlingav overnevntesaker.
År

Antall møter

Antall saker

2017

2018

2016

11

107

Øl

336669

385365

2017

9

77

Vin

79490

101880

2018

11

76

Brennevin

10995

11847

2019

8

41

Totalt antall liter

427 154

499 092

Salgsstedertotalt
antall liter

1 547 324

1 742 122
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Det er behandlet144 sakerom enkeltanledninger
og 55 ambulerendebevillingeri perioden.
År

Bevillingfor
en enkeltanlednig

Ambulerende
skjenkebevilling

2016

36

25

2017

13

10

2018

50

9

2019

45

11
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Antall salgs- og skjenkekontrolleri Larvik
kommune i perioden
År

Salgs- og
Prikker tildelt
skjenkekontroller

2016

393

64

2017

303

48

2018

332

38

2019

326

42

Kommuneneskalgjennomføretre gangerså
mangekontroller som det er salgs- og
skjenkesteder. Alle kontroller er gjennomførtfullt
ut, det vil si at kontrollørenelegitimerer seg
overfor bevillingshaverved endt kontroll, samt
gjennomgårrapporten og får en underskrift av
ansvarshavende
som er tilstede.
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Antall salgsbevillingerog skjenkebevillinger

År

Salgsbevillinger Skjenkebevillinger

2016 34

80

2017 37

77

2018 35

74

2019 38

77

Administrasjonengir tilbakemeldingtil
bevillingshaverepå alle rapporter. Der det er
avvik i forhold til loven og forskriften, får
bevillingshaversakentil uttalelsei løpet av en
uke, med svarfrist2 uker før eventuellsakblir
opprettet.
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MÅLOG HANDLINGSPLAN
Hovedmålog innsatsområde

Kommunensreguleringav omsetningav
alkoholholdigdrikk har som mål i størst mulig
utstrekning,å begrensede samfunnsmessige
og individuelleskadersom alkoholbrukkan
innebære.
Kommunensreguleringretter segmot to
innsatsområdersom det knyttes delmål og
tiltak til;
1. Larvikskalvære en trygg kommune,med
spesieltfokus på barn og unge.
2. Larvikkommunekrever ansvarligdrift av
servering– og skjenkesteder.
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Innsatsområde1:
Larvikskal være en trygg kommune,
med et spesieltfokus på barn og
unge.
Delmål 1 - Begrenseskadevirkningeneav
alkohol
Tiltak: Økt fokus på å vurdere skjenkesøknaderi
et sosialt og helsemessigperspektiv
I Larvikkommunevil kommunens
høringsinstanseri søknadom salgs- og
skjenkebevillingerværepolitiet, Nav sosial,
skatte- og avgiftsmyndigheten.Ved behandling
etter serveringslovenkan det innhentesuttalelse
fra andre offentlige myndigheterog kommunale
instanser.
Gjennomat høringsinstanserbevisst,aktivt og
målrettet ivaretar sin plikt som høringsinstans
etter alkoholloven,vil de få en sterkere rolle i
kommunensalkoholpolitikk.
Høringsuttalelsenes
skalbidra til et godt
beslutningsgrunnlagi den enkelte sak.
Eksemplerpå relevanteforhold som
høringsinstansene
kan uttale segom:
Stedetskarakter,beliggenhet,
målgruppe,trafikk- og ordensmessige
forhold
Lokalmiljøet-type sted, kunder og
nærområdet(f eksbarnehageeller skolei
nærhet til stedet)
Erfaringfra tidligere drif t – som knytter
segtil stedet
Forholdsom har konsekvenserfor
lokalmiljøet
Byggetsegnethet
Støyog uro ved stedet
Volds- og rusproblematikk,overskjenking
og annet.
Kangi en anbefalingom åpningstider
basert på kunnskapom stedet, historikk
mv.
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Alkohollovens§1-7a:
Ved vurderingenav om bevillingbør gis,kan
kommunenblant annet leggevekt på antallet
salgs- og skjenkesteder,stedetskarakter,
beliggenhet,målgruppe,trafikk- og
ordensmessigeforhold, næringspolitiskehensyn
og hensynettil lokalmiljøetfor øvrig.Det kan
ogsåleggesvekt på om bevillingssøkerog
personersom nevnt i § 1-7b første ledd er egnet
til å ha bevilling.

Delmål 2 - Redusereoverskjenkingog vold
Tiltak: Veiledningav og dialog med bransjen
Larvikkommuneskalbidra til å redusereog
forhindre overskjenkingi sin veiledningog dialog
med bransjen.
Kommunentilbyr veiledningen. Økt veiledning
ved søknadstidspunktetog i vanligdrift for å
bidra til kompetansehevingblant bevillingshavere
og deresansatteprioriteres i perioden.Dette
bidrar til at utfordringer kan identifiseres,slik at
bevillingssøkereog drivere kan gjøre nødvendige
justeringerfor å sikretrygg og forsvarligdrift .
KurseneAnsvarligvertskap,Ansvarligsalgog kurs
i reklame skalvidereføressom et godt tilbud til
bransjen.
Det viktigstemed Ansvarligsalg- og
vertskapskurseneer bevisstgjøringog
kompetansehevingblant ansatteog ledere på
skjenkesteder.Det bidrar ogsåtil mer systematisk
samarbeidmellom kommunen,bransjen og
politiet.
Kommunenshjemmesiderskalinneholde
reglement,prosedyrer,alkoholpolitisk
handlingsplan,forskrifter, lovverksamt annen
nyttig informasjonslik at det er lagt til rette for
god og felles informasjontil bransjen.

Tiltak: Samarbeid med andre myndigheter
Larvikkommuneskalsammenmed andre
offentlige myndigheterjobbe for å redusereoverskjenkingog vold i utelivet.
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Larvikkommune skalbidra til at samarbeidetmed
Politiet, SkattSør,Skatteoppkrevereni Larvik,
Arbeidstilsynetog Mattilsynet opprettholdes.
Det skalvurderesi periodenom samarbeidetskal
formaliseresgjennomsamarbeidsavtale
r.
Tiltak: Målr ettede kontroller og oppfølging
Utover det lovpålagteminimumskravetom at
hver bevillingskalkontrolleresminst én gangi
året og at det skalgjennomførestre gangerså
mangekontroller som det er bevillinger,skal
kommunenskontroller av salgs- og skjenkesteder
væremålrettede. Kriterier for dette vil blant
annet værestedetshistorikk,konsept,
beliggenhet,størrelse,aldergrense,informasjon
fra andre offentlige instanser,innkomnetips og
klager.

Delmål 3 - Ingen skjenkingog salg av alkohol til
mindreårige
Tiltak: Veiledningog dialog
Larvikkommunenskalveiledefor å øke
bevisstheteni bransjenslik at salgog skjenkingav
alkohol til mindreårigeunngås.
Tiltak: Kontroll og samarbeidmed andre
kontrollinstanser
Larvikkommuneskalsammenmed andre
offentlige myndigheterarbeidefor at det ikke
skjenkeseller selgesalkoholtil mindreårige.
Kommunenskalsamarbeidetett med andre
myndigheter,spesieltpolitiet for å redusere
skjenkingog salgav alkoholtil mindreårige.
Samarbeidetvil blant annet innebæreat når
butikker med salgsbevillingkontrolleres skal
kommunenta initiativ ovenfor politiet for å se på
mulighetenfor å aksjoneremot mindreårigesom
bruker falsk legitimasjonfor å kjøpe alkohol
og/eller langing.

Tiltak: Larvik kommuneskal ha alkoholfrie
arenaer
Larvikkommuneskalha alkoholfrie områder,og
enkelte konsepterog arrangementervil derfor
ikke bli innvilget skjenke- eller salgsbevilling.
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Alkoholfrie soner:
Genereltskaldet ikke gis skjenkebevillingtil
arrangementereller konseptersom retter seg
mot barn og unge.
Eksemplerpå slikearrangementerog konsepter
kan være:
Skjenkebevillingtil steder som er rettet
mot idretts- og fritidsarrangementerfor
barn og unge.
Konserter/festivalerhvor det serveres
alkoholholdigdrikke skali utgangspunktet
ha aldersgrense18 år. Kommunen
vurderer søknadeni samarbeidmed
politiet om endeligaldersgrense
/ alkoholfriesoner.
Det skalsom hovedregelikke innvilges
ambulerendeskjenkebevilling,ved
arrangementereller enkelt anledning,
som retter segmot barn og ungdomunder
18 år.
Arrangementermed tydelig familieprofil
bør fortrinnsvisikke gis bevilling.Dersom
bevillingskalkunnegis må det etableres
egnealkoholfriesoner.Bevillingshaver
som servereralkoholholdigdrikk skalha
egneområderi god avstandtil
barneaktiviteter.
Pub/Barerskalikke ha anledningtil egne
standspå familiearrangementer.
Det skalsom hovedregelikke innvilges
ordinær eller ambulerende
skjenkebevillingved tribuneanlegg,samt
på eller i tilknytning til idrettsarenaer/anlegg.Det kan imidlertid i den enkelte
sakgis bevillingfor et klart avgrenset
tilskuerområdeeller tribuneanleggsom er
under bevillingssøkersdisposisjon,
forutsatt at det dokumenterestilstrekkelig
vakthold,god kontroll og er ønsketav
arrangør.
Det skalikke gis skjenkebevilling til steder
beregnetfor barn og ungdom,
ungdomsklubber,barnefestivalerog
lignende.
Det gis ikke skjenkebevillingtil steder hvor
handelmed varer og tjenester foregår
eller til serveringsstederi butikksentra,
med mindre serveringsstedethar en
beliggenhet og åpningstidsom fører til at
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driften er klart skilt fra butikkdriften og
avgrensetmed faste vegger.
Det gis ikke skjenkebevillingtil kioskerog
gatekjøkken,eller konsepter/stedermed
hurtigmatservering.
Det gis ikke skjenkebevillingtil
helsestudio,frisørsalonger,bibliotek eller
forretninger der konseptetnormalt ikke
omfatter skjenkingav alkohol.
Det gis ikke skjenkebevillingi
undervisningssentra/lokaler
for barn og
unge..
Det gis ikke skjenkebevillingtil steder som
har spill som sitt driftskonsept.
Alle foreningermed medlemmerunder 18
år må ogsåha alkoholfrietilbud og
arrangementerfor å kunnefå
skjenkebevillingfor én enkelt anledning
ved arrangementfor personerover 18 år.

Delmål 4 - Redusereuforsvarlig drift
Tiltak: Bidra til forsvarlig drift av serverings- og
skjenkebevillinger
Larvikkommuneskalvurdere bevillingshavers
helhetligedrift i sitt kontrollarbeid.
Alkoholloven§§ 4-7 og 3-9 bestemmerat
bevillingenskalutøvespå en forsvarligmåte.
Dette er en av de viktigste forutsetningenefor at
de alkoholpolitiskemålenekan oppnås.Larvik
kommune skali sitt kontrollarbeidobservere
stedenesinterne rutiner og helhetligedrift, og
bidra til at de bedresved behov.Dersom
skjenkestedenesutøvelseav bevillingen
vanskeliggjørstedetsegenkontroll med
skjenkingeneller gjestenessikkerhet,kan dette
være i strid med forsvarlighetskravet.(Eksempler
på uforsvarligdrift er blant annet manglende
kontroll på skjenkingen,utilstrekkeligvakthold,at
ansattekonsumerereller er påvirket av rusmidler
i arbeidstiden,at det er for få ansattepå jobb,
eller at det avdekkesandre lovbrudd på et sted).

Tiltak: Veiledningog dialog med salgs- og
skjenkesteder
Larvikkommuneskalgjennomtilbud om
veiledningog dialogmed bevillingshaverne
etablere en felles forståelseav hva som menes
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med forsvarligdrift. Kommunenskalogsåtilby
veiledningtil steder der det er behovfor å bedre
driften.
Tiltak: Veiledningog dialog for
enkeltanledningerog arrangementer
Larvikkommuneskalogsåtilby å veilede
bevillingssøkerei god tid i forkant av større og
potensielt utfordrende enkeltanledningerog
risikoarrangementene.Veiledningenekan
gjennomføresi samarbeidmed politiet og
brannvesenetved behov.
Dersomkommuneneller andre kontrollinstanser
avdekkeruforsvarligeavvikledearrangementer,
skalkommunentilby veiledningtil
bevillingshaverefor å unngågjentakelse.
Tiltak: Styrkeskjenkestedenesinternkontroll
Larvikkommuneskalbidra til at alle
skjenkestederhar et internkontrollsystem.
Et velfungerendeinternkontrollsystemer et av de
viktigsteverktøy for å sikreforsvarligdrift av
skjenkesteder.Kommunenskalgjennom
veiledningog i sin øvrigedialogmed
bevillingshavernebidra til økt kunnskapom og
forståelseav viktighetenved god drift og
internkontroll.
Alle skjenkestederskalha internkontrollsystem.
Et godt internkontrollsystemgår ut på å
organisereden dagligedriften av stedet slik at
kravenei regelverketog bevillingenoverholdes.
Alkoholforskriftenkapittel 8.
Tiltak: Målrettede kontroller og oppfølging
Kontroll med salgs- og skjenkesteder
alkoholforskriftenkapittel 9.
Larvikkommuneskalkontrollere arrangementer
og ordinæresalgs- og skjenkestederfor å sikreat
driften er forsvarlig.Hvert salgs- og skjenkested
skalkontrolleresså ofte som behovettilsier etter
at man har vurdert risikoforhold,men minst én
gangper år. Kommunenskalgjennomføre
minimum tre gangerså mangesalgskontroller
som de har salgsstederog tre gangerså mange
skjenkekontrollersom de har skjenkesteder.§ 9-7
For å kontrollere om stedene har forsvarligog
god drift, skaldet gjennomføres grundige
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kontroller på hvert skjenkested. Kontrollenskal
kartleggeog dokumenterestedenesinterne
rutiner. Administrasjonenkan anvendedenne
informasjonentil å veiledestedene for å sikre
god drift.
Veilederi salgs- og skjenkekontrollerutgitt av
Helsedirektoratetleggestil grunn for
kontrollvirksomheteni kommunen.
Kontrolløreneskalha opplæringog
kompetansehevingsom setter dem i stand til å
utøve funksjonenprofesjonelttil enhvertid.
Kontrollørene skalogsåha bestått prøvenfor
salgs- og skjenkekontrollører,jf. alkoholloven§ 51.
Tiltak: Sanksjoneringog inndragning av bevilling
01.01.2016ble det innført et nytt normert
prikktildelingssystem,de nye reglenemedførerat
alle kommunenei Norgefår like regler for
overtredelseog sanksjon.De ulike bruddenefår
tildelt et fastsatt antall prikker, jf.
alkoholforskriften§ 10-3. Bestemmelsenei
forskriften, §§ 10-1 til 10-6 innebæreret system
for prikktildelingved brudd på bevillingshavers
alkoholrettsligeforpliktelser. Dersom
bevillingshaveri løpet av en periode på to år er
tildelt til sammen12 prikker, skalbevillingen
inndrasfor et tidsrom på en uke.
For steder med halvårsdriftsettes
inndragningsperiodensom hovedregeltil den
første uken som stedet normalt holder åpent i
løpet av sommersesongen,
dersomstedet har
stengt eller normalt holder stengt når vedtaket
om inndragningfattes. Inndragningenkan etter
en konkret vurderingileggespå et annet
tidspunkt. Det sentraleer at inndragningenblir
en reell sanksjon, og at inndragningsperiodenskal
vare en hel sammenhengende
uke.
Larvikkommunekan sanksjonerebevillingssteder
som ikke lengeroppfyller vilkårenei alkoholloven
§ 1-7b ved inndragningav bevillingenfor resten
av bevillingsperiodeneller en kortere periode, jf.
alkoholloven§ 1-8.
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Innsatsområde2:
Larvik kommune krever ansvarligdrift
av serverings- og skjenkesteder
Delmål 1 - Dokumentasjonskravfor salgsog
skjenkesteder
Tiltak: Veiledningog dialog
Larvikkommuneskalværetilgjengeligog leggetil
rette for god veiledningog dialog med bransjen.
Larvikkommunevil i sitt veiledningsarbeidi
forbindelsemed søknaderog senereoppfølging
av skjenkestederoppfordre alle bevillingshavere
til å ha flere enn én godkjentstedfortreder
og/eller at flere ansattebør ha gjennomført
kunnskapsprøven
om alkoholloven.
Tiltak: Innhenting av dokumentasjon
For å oppnå hovedmåletom en seriøsdrift av
salgsog skjenkestederer et av de viktigste
tiltakene dokumentasjonskravetved innvilgelse/
fornyelseav salgs- eller skjenkebevilling,
høringsuttalelseneog samarbeidetmed politi,
Nav sosial,skatte- og avgiftsmyndigheten
.
Følgendedokumentasjonmå følge søknadenom
salgs- og skjenkebevilling:
Firmaattest– ikke eldre enn 2 måneder.
Finansieringsplan
må fremleggesved
forespørsel.
Aksjeeierbokbekreftet av revisormå
fremleggesved forespørsel.
Kjøpekontraktved overdragelseav
virksomhet.
Kopi av registreringsattestfra
Merverdiavgiftsregisteret.
Bekreftelsepå sendt meldingtil
Mattilsynet (dersomadministrasjonen
ber om det).
Målsatt plantegningover salgs- eller
skjenkestedet.
Adkomstdokumenter(skjøte,leiekontrakt
mv.)
Dokumentasjon på at styrer og
stedfortreder har bestått
Kunnskapsprøven
etter alkoholloven,jf.
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alkoholloven§ 1-7c og alkoholforskriften
§ 5-1.
Dokumentasjonpå at dagligleder ved
serverings- og skjenkestedethar bestått
etablererprøven,jf. serveringsloven§ 5.
Ansettelseskontraktfor styrer og
stedfortreder dersomde ikke arbeideri
virksomheteni kraft av eierstilling
Brukstillatelsefra bygningsetateni
henhold til plan og bygningsloven.
Bekreftet kopi av serveringsbevillingved
søknadom skjenkebevilling.
Når dokumentasjonskraveter innhentet skal
følgenderetningslinjerfølges:
Det skalgjøresen særligvurderingifht
alkohollovennår det foreliggernegative
uttalelser fra høringsinstansersom er av
et slikt art at det kan stilles spørsmål om
vandelog søkersegnetheter oppfylt, jf.
Alkoholloven§§1-7b og §1-7a.
Det skalforeliggeet internkontrollsystem
iht. alkoholforskriftenkap.8.
For festivalerfremleggesinternkontrollen
i forbindelsemed søknaden.
Bevillingssøkerskalleggefram en
konseptbeskrivelsei søknaden,slik at det
i bevillingsvedtaketkan beskriveshva
slagstype virksomhetman gir bevilling til.
Endringi konseptetkan medførebortfall
av bevilling,jf. alkoholloven§ 4-2, dette
blir gjeldendenår skjenkestedetskifter
karakter,f.eks.fra restaurant til pub,
endringeri målgruppeeller lignende.
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Delmål 2 - Økt innsatsmot økonomisk
kriminalitet og useriøsdrift
Tiltak: Veiledningog dialog
Larvikkommuneskal leggetil rette for veiledning
og dialog i alle deler av forvaltningen av
alkoholloven.
Det skalblant annet være fokus på å gi ekstra
informasjontil bevillingshavereom lover og
regler som kan få store konsekvenserfor
næringendersomde ikke overholdes.
Tiltak: Krav til vandel
Larvikkommuneskalha en enhetlig og
forutsigbar praktiseringav vandelskraveti
alkoholloven.
Kommunenskali hver sakforeta en konkret og
helhetlig vurderingpå bakgrunnav opplysninger
innhentet fra aktuellehøringsinstanser.
Alkoholloven§ 1-7b

Tiltak: Forebyggeøkonomiskkriminalitet og
useriøsdrift
Larvikkommuneskal gjennomførekontroll av
bevillingshavernes
vandel.
Raskog effektiv sanksjoneringav skjenkesteder
som ikke driver i henholdtil regelverketer et
viktig virkemiddeli kommunensbekjempelseav
økonomiskkriminalitet og useriøsdrift.
Kommunenskalhindre useriøseaktører i å
etablere seg,bidra til å stansepågående
lovbrudd, hindre konkurransevridningog leggetil
rette for etablering av seriøsevirksomheter.
Gjennomaktiv anvendelseav krav til
dokumentasjonog vandelskravetskalkommunen
avdekkeøkonomiskkriminalitet og useriøsdrift
på et tidlig stadium.Vurderingenkan resulterei
avslagpå søknadom bevilling,tap av bevilling,
bruk av vilkår ved innvilgelseeller tildeling av
bevillingfor en tidsbegrensetperiode.

Delmål 3 - Leggetil rette for seriøsdrift
Tiltak: Tverretatlig samarbeidog
informasjonsdeling
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Larvikkommuneskalsamarbeidetverretatlig for
å leggetil rette for seriøsdrift av salgs- og
skjenkesteder.
Samarbeidmed andre offentlige instanserog
kontrollorganermedførerkompetanseheving,økt
kunnskapog bedre informasjonsflyti kommunens
saksbehandlingog kontrollvirksomhet.
Samarbeidetbidrar såledesti l å hevekvaliteten
på kommunensforvaltning av alkoholloven,legge
til rette for seriøsdrift av salgs-, serverings- og
skjenkesteder,forebyggeøkonomiskkriminalitet
og arbeidslivskriminaliteti utelivet samt forhindre
uønsketkonkurransevridningog etablering av
useriøsevirksomheter.
Det er ønskeligat flest mulig skjenkestederog
arrangementeroppfyller kravenetil universell
utforming, slik at stedeneog arrangementeneblir
tilgjengeligfor alle. Kravtil universellutforming
ivaretasav bygningsmyndigheten,
i henholdtil
plan- og bygningsloven,i forbindelsemed søknad
om bruksendring.I tilfeller hvor
bevillingsmyndighetenblir kjent med at
skjenkestederikke oppfylle gjeldendekrav til
universellutforming, og ved nye søknaderom
skjenkebevilling,vil bevillingsmyndigheten
oppfordre til at skjenkestedetiverksettertiltak
for å oppfylle gjeldendekrav til universell
utforming.
Tiltak: Krav til egnethet
Larvikkommuneskalha en effektiv og
formålstjenligbruk av egnethetsvurderingetter
alkoholloven§ 1-7a.
Paragrafenfår anvendelsebådepå objektive
forhold ved selvesalgs- eller skjenkestedetog på
de direkte eller indirekte involverte personers
egnethet til å ha bevilling.Alkoholloven § 1-7a gir
bevillingsmyndighetenet bredt og viktig
handlingsrom.Bestemmelsengir grunnlagfor å
avslåsøknadom bevilling,innvilgefor en kortere
periode og innvilgemed vilkår.
Tiltak: Krav om konseptangivelse
Larvikkommuneskalstyrke oppfølging av at
bevillingshaverdriver sin virksomheti henholdtil
angitt konsept,dette skalgjøresved å kreve
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fremlagt utfyllende konseptbeskrivelse
der dette
er formålstjenlig.
Opplysningenevil gi grunnlagfor å vurdereom
virksomhetenkan få skjenkebevillingeller
salgsbevilling,eller om kommunenbør vurdere
særskilteåpningstider,vilkår og/eller
tidsbegrensetbevillingsperiode.Beskrivelsenskal
ogsådannegrunnlagfor kommunensvurdering
av behovet for veiledningog dialogi
søknadsprosessen.
Alkoholloven§ 4-2.
Tiltak: Unntak fra åpningstidsbestemmelsene
Larvikkommunekan gjøre unntak fra gjeldende
forskrift om åpningstidfor det enkelte
skjenkested.
Unntakgjelder bådeved utvidet og innskrenket
åpningstid.I en vurderingom innskrenket
åpningstidvil hensynenei alkoholloven§ 1-7a
kunnebenyttesanalogisk.Dette vil for eksempel
væreaktuelt ved enkeltekonsepterder det vil
ansesuhensiktsmessigmed maksimalåpningstid
eller ved serverings- og skjenkestederder politiet
rapporterer om støy og ordensproblemerpå
nattestid. Det kan ogsådispenseresved å utvide
fra skjenke-/lukketider ved spesielle
arrangementer/anledningersom omfatter
virksomhetut over det som følger av ordinær
drift ved det enkelte serveringssted.

innebærerat kommunenogsåkan gi bevillingfor
kortere perioder.Dette kan væreaktuelt i de
tilfeller hvor høringsinstansene
melder om
pågåendesaker,hvis utfall er avgjørendefor
kommunenskonklusjonav om vandelskraveter
oppfylt. Bevillingfor en kortere periode kan også
være formålstjenligder kommunenønskerå se
om bevillingenvil bli utøvet forsvarligog i
henhold til gjeldenderegelverk.
Tiltak: Tettere oppfølging av styrer og
stedfortreder
Larvikkommuneskal ha tettere oppfølgingav
kravet til styrer og stedfortrederved salgs- og
skjenkesteder.
Kommunenskalfølgeopp kravet om at styrer og
stedfortreder har et reelt ansettelsesforholdved
bevillingsstedetog har dokumentert kunnskap
om alkohollovengjennombestått
kunnskapsprøve,
jf. alkoholloven§ 1-7c. Det skal
gjennomføreskontroller for å avdekkeom styrer
og stedfortreder faktiskarbeiderved stedet.

Tiltak: Vilkår for bevillinger
Etter alkoholloven§§ 3-2 og 4-3 kan det settes
vilkår for bevillingeni samsvarmed de
alminneligeforvaltningsrettsligeprinsipper.
Kommunenkan bare stille vilkår som er saklig
begrunnet,det vil si vilkår som vil ivareta
alkoholpolitiskeog samfunnsmessige
hensyn.
Tiltak: Tidsbegrensedebevillinger
Larvikkommuneskal i tvilstilfeller og der det
anseshensiktsmessig
innvilgebevillingfor en
begrensetperiode.
Kommunenskali større grad benytte segav
mulighetentil å gi bevillingfor en kortere
periode.Kommunalskjenkebevillingkan etter
alkoholloven§ 1-6 annet ledd gis for inntil fire år.
Dette
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Supplerende
retningslinjer
Russearrangementer
Kommunenønskerat russefeiringskalforegåi
tryggeog sikreomgivelser.
Søknadom russearrangementsom krever
bevillingavgjøresav rådmanneni samarbeidmed
politiet. Det skalleggesavgjørendevekt på
politiets vurderingav arrangementet.
Russearrangement
skalværekun for de som selv
er russ.

Genereltom utearealer
a) Skjenkebevillingkan innvilgesfor
utearealersom er en naturlig forlenget
del av et godkjentskjenkested.
b) Leiekontraktfor utearealetmå
dokumenteresfør søknadom
skjenkebevillingfor utearealbehandles.
Leieavtalekrevesogsåved bruk av
kommunalgrunn.
c) Skjenkebevillingkan innvilgesved
spesiellefriluftsarrangementersom
festivaler,konserter,messeretc., unntatt
hvis de har barn og ungesom målgruppe.
d) Skjenkearealerpå uteserveringenmå
være klart avgrensetmot arealetsom
ikke er skjenkeareal.

Begrensningerom utearealer
a) Bevillingtil uteserveringsom hindrer fri
ferdsel,anbefalesikke
b) For utearealersom ikke liggersom en
naturlig forlenget del av et godkjent
skjenkested,skaldet ikke innvilges
skjenkebevilling
c) Av hensyntil beboerenær restauranter
og serveringsstederskalvirksomheteri
Larvikkommunetil enhvertid følge
kommunalretningslinjefor reguleringav
utendørslydnivåerfra
høyttalere/musikkanleggi Larvik
kommune,samt Helsedirektoratets
veileder;Musikkanleggog helse,veileder
til arrangørerog kommunerIS-0327.

Behandlingav søknaderom skjenkebevilling
fra charterbåter m.v.
Charterbåterkan skjenketil passasjererom bord.
Ved anløpsstederunderveismå det ikke skjenkes
til personersom ikke følger båten. Ved
endestasjonenmå ingenskjenkingforegå.
Charterbåtersom er hjemmehørendei andre
kommunerkan få tildelt bevillingi Larvik
kommuneetter søknad.
Ovennevntevilkår skalgå frem av
bevillingsbrevet.

Kontroller av steder med begrenset
bevilling.
Stedersom ikke bruker sin bevillingetter på
forhånd fastsattetidspunkter,skalmeddeletil
bevillingsmyndighetennår bevillingenbenyttes.
Dette skalgjøresav hensynet til kontroll og for å
oppfylle lovenskrav om minimum én kontroll pr.
bevillingssted,jf. alkoholforskriften§ 9-7.
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«Tak»på antall bevillinger.

Ambulerendebevilling – lukket arrangement

Det settesikke «tak» på antall bevillingeri Larvik
kommune.

Ambulerendeskjenkebevillinggis bare til steder
som ikke har alminneligskjenkebevilling.Hvis
arrangementslokaletalleredehar alminnelig
skjenkebevilling,må bevillingshavervære
ansvarligfor skjenkingen. Ambulerende
skjenkebevillinger aktuelt for bryllup, jubileum
og lignendearrangementer.Ambulerende
skjenkebevillinggis bare for lukkede
arrangementerhvor alle gjesteneer særskilt
invitert, og har meldt segpå arrangementeti
forkant. Selskapetkan ikke væreåpent for
utenforstående,det vil si at gjesteneikke kan
være invitert via annonser,plakatereller sosiale
medier. I sliketilfeller må du søkeom skjenkebevillingfor én enkelt anledning. Det må i enkelte
tilfeller søkesom ambulerendebevillingfor
lukkedearrangement(sluttet selskap)selvom
dette skjer uten vederlag,jf alkoholloven§ 8-9.
Dette gjelder følgendesteder:

En enkelt anledning
Skjenkebevillingfor en enkelt anledningkan gis
enten for åpent arrangementeller for lukket
arrangement(sluttet selskap).Søkeresom får
bevillingfor en enkelt anledning, må følge de
åpnings- og skjenketidersom gjelder for
serveringssteder.
Dissebest emmelsergjelder for enkelt anledning:
Bevillingshaver er ansvarligfor at
skjenkingav alkoholholdigdrikk foregår
på en slik måt e at reglene i gjeldendelov
og forskrift overholdes,og at
alkoholpolitiske hensynivaretas.
Bevillingshaver må påseat det ikke
skjenkes alkoholholdigdrikk til
mindreårigeeller synligberusede
personer, og at det ikke skjenkes ut over
tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i
bevillingen.
For hver bevillinggitt for en enkelt
anledningskaldet utpekesen styrer og
stedfortreder. Dissemå ha utvist
uklanderligvandeli forhold til
alkohollovgivningenog bestemmelseri
annenlovgivningsom har sammenheng
med alkohollovensformål.
Dokumentasjonskravetom bestått
kunnskapsprøvei alkohollovenfor styrer
og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling
av bevillingfor en enkelt bestemt
anledningmed mindre det skalkjøpes
alkoholholdigdrikke engros.

I lokaler med tilliggelserhvor det drives
serveringsvirksomhet
.
I lokaler som vanligviser allment
tilgjengeligfor offentligheten.
I forsamlingslokalereller andre
felleslokaler.
Påsteder der offentlige møte, fester
utstillinger eller andre tilstelningerfinner
sted.
Pågate,tog, vei, park eller på annen
offentlig plass.
Påskip,fly, tog, busseller annet
innenrikstransportmiddelfor
offentligheten.

Kommunenkan foreta uanmeldt kontroll.
Kontrollørenevil foreviselegitimasjon,og de kan
oppholdesegi skjenkelokaletså lengedette
ansesnødvendigfor å observereom det foregår
brudd på skjenkebestemmelsene.
Skjenkebevillingfor én enkelt anledninggis for
arrangementermed varighet1-3 dager.
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Foto: «Gamletider møter nye tider» av JohnNilsen
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