
Forslag til endring av Forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig 

drikk og åpningstid for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold og 

Telemark. 

Hjemmel: lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-

4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

 

Kapitteloversikt: 

I . Alminnelige bestemmelser (§1) 

II. Serveringssteder (§ 2) 

III. Salgssteder (§ 3)  

IV. Skjenkesteder (§§ 4 -5) 

V. Avsluttende bestemmelser (§ 6-7) 

 

I.  Alminnelige bestemmelser 

 

§ 1 Formål og virkeområde 
Forskriftens formål er å regulere åpnings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder og 

salgstider for alkohol i butikk for Larvik kommune. Videre skal forskriften regulere åpningstider 

for serveringssteder uten alkohol. 

 

Forskriften gjelder for alle serverings, – salgs, – og skjenkesteder som driver bevillingspliktig 

virksomhet etter serveringsloven og alkoholloven. 

 

  

II. Serveringssteder 
 

§ 2 Åpningstider for serveringssteder uten alkoholservering 
Serveringsbevillinger som ikke har skjenkebevilling, skal være lukket mellom kl. 03.00–06.00. 

 

For serveringssteder i Larvik kommune fastsettes åpningstidene innenfor denne rammen, etter en 

konkret vurdering. 

 

Bensinstasjoner gis tillatelse til å holde døgnåpent. 

 

III. Salgssteder 
 

§ 3 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 

Salgs- og utlevering for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan kun skje 

innenfor følgende tidsrom: 



Kl. 08.00–20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag 

Kl. 08.00–18.00 på dager før søndager og helligdager 

Kl. 08.00–16.00 på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.  

Salg og utlevering av drikk som er nevnt i første ledd skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. 

og 17. mai. 

 

Med salg- og utleveringstid forstås innslagstidspunktet på kassaapparatet. 

 

IV. Skjenkesteder 

§ 4 Skjenke- og åpningstider for serveringssteder med alkoholservering  

Den maksimale åpningstid er fra kl. 08.00 – 02.30 i Larvik kommune. 

 

Den maksimale skjenketid ved serveringssteder i Larvik kommune er fra kl. 08.00–02.00 for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00–02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3. 

  

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstider, likevel slik at 

skjenkingen skal opphøre senest 30 minutter før stedet skal stenge. 

 

Skjenkesteder i Larvik kommune skal holde uteservering lukket mellom kl. 01.00–06.00.   

 

§ 5 Dispensasjon 

Kommunedirektøren kan dispensere fra skjenke-/lukketider for serveringssteder ved spesielle 

arrangement og hendelser.  

 

V. Avsluttende bestemmelser  

 

§ 6 Eksisterende bevillinger 
Ved ikrafttredelse av denne forskrift vil eksisterende bevillingshavere som har skjenke- og 

åpningstider som avviker fra denne forskrift, beholde sine eksisterende vilkår. 

 

 

§ 7 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Samtidig 

oppheves forskrift 06.12.2017 nr. 2210 Forskrift om salgs- og skjenketid for alkoholholdig drikk 

og åpningstid for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold  
 


