
 

 

Miljø og stedskaping 
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Besøksadresse: 
Feyers gate 7, Larvik 

Telefon 33 17 10 00 
postmottak@larvik.kommune.no 
Org.nr.: 918 082 956 

 

HØRING: FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK OG ÅPNINGS- OG LUKKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER, LARVIK 

KOMMUNE 

 

Larvik kommune sender med dette forslag om endring av forskriften om salgs- og skjenketider for 

alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold og 

Telemark til høring hos interessenter i Larvik kommune. 

 

 Forslag til ny forskrift ligger vedlagt.  

 Høringsperioden er fra 5.april - 17.mai 2021.  

 Digitalt skjema til høringsinnspill ligger nederst i denne saken. 

 

FORMÅLET MED FORSLAGET  

Formålet med forslaget er å fastsette åpnings-, salgs- og skjenketider på en slik måte at forskriften er 

lett å forstå og håndheve for næringsliv og innbyggere i Larvik kommune  

Anbefalingen fremmes på bakgrunn av at deler av dagens forskrift er knyttet opp mot nåværende 

arealdel og står i fare bli utdatert når vedtak på kommuneplanens arealdel 2021-2033 foreligger, 

samt rette opp svakheter i gjeldende forskrift. 

Larvik kommune ønsker høringsinnspill fra innbyggere og næringslivet til forslaget.  

 

SAMMENDRAG AV FORSLAGET 

Salgstider er uendret, soneinndeling opphører, og åpnings - og skjenketider foreslås likt i hele 

kommunen. Det er det enkelte stedets beliggenhet, karakter og konsept som vil legges til grunn i 

behandlingen av søknad om åpningstid og eventuell skjenketid. 

 
GJELDENDE RETT 

I dag reguleres skjenke- og serveringstiden av «Forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig 

drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold». Nåværende forskrift 

kan leses på lovdata.no. se link: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-12-06-

2210?q=skjenking%20larvik  
 

UTFORDRINGER MED GJELDENDE RETT 

 Verdiskaping og stedsutvikling 
Miljø og stedskaping 

Saksbehandler 
Deres ref. 
Vår ref. 
Arkiv 
Vår dato 
Deres dato 

 
21/39830 
21/1942 
31.03.2021 
 

Til den det gjelder 
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Det er flere årsaker til at denne anbefaling fremmes. Kommuneplanens arealdel 2021-2033 er ute på 

høring, hvor det er foreslått nye sentrumssoner i Larvik og Stavern. Deler av dagens forskrift til salg 

og skjenking av alkohol og servering er knyttet opp mot nåværende arealdel, og står i fare for å bli 

utradert.  

Salgstider for alkohol knyttet til jul-, nyttår-, påske- og pinseaften er ikke omtalt i dagens forskrift. 

Dette bør omtales i ny forskrift slik at salgstider for alkohol blir like i kommunen uavhengig om 

salgsstedet er unntatt Lov om helligdager og helligdagsfred eller har ordinær drift. 

Gjeldende forskrift har ført til noe forvirring om hvilke tider som gjelder bestemte steder. Dette er 

som følge av et manglende kartverk som er offentlig tilgjengelig og en detaljert presisering av soner.  

 

GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK OG ÅPNINGS OG LUKKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER, LARVIK 

KOMMUNE. 

 

Kommentar til forskriften § 1, Formål og virkeområde 

Forslaget inneholder ingen endring fra nåværende forskrift. 

 

Kommentar til forskriften § 2, Åpningstider for serveringssteder uten alkoholservering 

Forslaget inneholder ingen endring fra nåværende forskrift. 

  

Kommentar til forskriften § 3, Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol 

Forslaget har tilføyet salgstid på aftener før helligdager. Salgstid er satt til kl. 16.00.  

Det har kommet innspill angående salgsstopp av alkohol i dagligvarebutikkene. Det er oppgitt 

utfordringer tett opp til salgsstopp hvor kunder står i kø og mister muligheten til å kjøpe alkohol  om 

salget ikke er gjennomført i kassen til regulert tid. 

Her har Helsedirektoratet følgende kommentar «Bevillingshaver har ansvaret for at alkoholholdig 

drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken. Betaling kan skje etter dette tidspunkt 

dersom kunden har forsynt seg med den alkoholholdige drikken før salgstidens slutt». 

Dette åpner derfor for at kasse registrering av alkoholdig drikk kan skje etter angitt klokkeslett. 

Salgstidspunktet på kassaapparatet er enklest å kontrollere, og det er vanskelig å kontrollere 

salgstidspunktet uten dette verktøyet. Hvis det skal være avgjørende når varen er lagt i kurven kan 

det oppstå usikkerhet om for eksempel når kunden faktisk hentet varen. Ettersom 

innslagstidspunktet på kassaapparatet har vært avgjørende for Larvik kommune over lengre tid, har 

flere salgssteder innrettet seg ved å ha en salgssperre på kassasystemet, slik at det ikke er mulig å 

selge alkoholholdig drikk etter et bestemt klokkeslett.  

Det oppfordres til å få høringsinnspill for å avklare om hvordan problemstilling kan løses på en annen 

måte uten at kontrollerbarhet svekkes. 

Det har kommet innspill på at det bør åpnes for et tidligere salgstidspunkt, fra kl. 07.00. Salgsstart i 

forslaget opprettholdes til klokken 08.00, da dette harmonerer med skjenketid. 

 

Kommentar til forskriften §§ 4 - 5, Skjenke- og åpningstider for alkoholholdig drikk  

Forslaget inneholder ingen endring fra nåværende forskrift. 
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Åpningstider og skjenketider har historisk sett vært et diskutert tema. Alkoholloven legger til rette 

for at den maksimale skjenketid er fra 06.00 til 03.00 og gir handlingsrom innenfor denne rammen.  

 

Det har kommet to innspill til skjenketid. Hvor et av innspillene har ønske om at forskriften skal 

opprettholdes slik den er i dag med soneinndeling. Dette er begrunnet med forutsigbarhet for 

kommunens befolkning, spesielt de som ønsker å etablere bolig/virksomhet i de ulike deler av Larvik. 

Det andre innspillet ønsker utvidet skjenketid i sommersesongen fra 15.mai - 31.august fra kl. 08.00 

til kl.03.00. Det begrunnes med at Larvik bør styrke konkurransen mot nabobyene Tønsberg og 

Sandefjord, og at byens uteliv er sterk pådriver for et attraktivt og levende sentrum. 

 

 Sandefjord kommune har skjenketider fra 1.september - 14.mai kl. 08.00-02.00, og fra 
15.mai - 31.august kl. 08.00 - 03.00.  

 Tønsberg kommune har skjenketider fra 1.september - 14.mai kl. 13.00 - 02.00, og fra 15.mai 
- 31.august kl. 13.00 - 03.00.   

 Grenlands kommunene  har fredag, lørdag og alle dager før helligdager skjenketid til kl. 
02.00, øvrige dager til kl. 01.30. 

 

Det oppfordres til høringsinnspill relatert til dette.   

 

Kommentar til forskriften § 6 Avsluttende bestemmelser 

 

Ikrafttredelse 

Med ikrafttredelse av forslaget blir nåværende forskrift opphevet. 

 

Eksisterende bevillinger 

Ny foreslått forskrift gir ingen nåværende bevillinger innskrenkninger i åpningstider, salgs- eller 

skjenketider. 

 

Ved ikrafttredelse av ny forskrift vil eksisterende bevillingshavere som har skjenke- og åpningstider 

som avviker fra ny forskrift, beholde sine eksisterende vilkår. 

 

Eksisterende bevillingshavere som ikke har maksimaltid og ønsker utvidelse, skal søke. Det skal gjøres 

en konkret vurdering av omsøkt tid, og hensynet til berørte omgivelser skal være en del av 

vurderingen når skjenketid skal fastsettes for Larvik kommune.    

 

 

Her kan du gi høringsinnspill til forslaget: https://skjema.larvik.kommune.no/sd/dialogue/LK0689/ 

 

 

 

  
 

 

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/dialogue/LK0689/
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