
Strategidokumentet 2022-2025
 Verdiskaping og stedsutvikling

En krevende og spennende periode

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring



Verdiskaping og 
stedsutvikling

• Styrke Larviks 
stedsattraktivitet med mål om 
økte inntekter. 

• Sette kraft bak ønsket 
byutvikling: Løfte Larviks 
posisjon og attraktivitet som 
regionby.

• Fremme innbygger-initiert 
lokalsamfunnsutvikling

• Samskaping med næringsliv 
og frivillige 

• Samferdselssatsing 
• Reduksjon i klimagassutslipp 

og tilpasning til klimaendringer



Et lite innblikk i alle virksomhetene

Hva blir viktig for virksomheten i 2022?

Noen spesielle satsingsområder?

Noe som blir spesielt krevende?

Endringer i økonomiske forutsetninger?
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Byggesak

For virksomhet byggesak er den gode dialogen og de konstruktive møtene 
med politikken svært viktig og vi vil fortsette å bruke mye kapasitet på 
dette. 

Vi skal sammen utvikle Larvik-samfunnet på en bærekraftig måte.



Arealplan
For virksomhet Arealplan blir det viktig å

- bringe de 3 kommuneplanene helt i mål i tråd med kommunestyrets vedtak
- holde tempoet oppe i saksbehandlingen av nye reguleringsplaner 

og endringer av disse

- gjennomføre bestilte utredninger i tett og god dialog 

med lag og foreninger

- ha økt fokus på medvirkning 
- løfte oss faglig i tråd med mål i strategidokumentet



Geodata

For virksomhet geodata er den gode dialogen med brukerne svært viktig, 
og vi vil fortsette med slik tilgjengelighet og informasjon. 
Viktig å holde frister og gjennomføre saker innenfor en tid som brukerne er fornøyd med.

Virksomheten har et stort fokus på å tildele gateadresser til alle boliger, fritidsboliger og næringslokaler. 
Dette fordi at det er utrolig viktig med en unik adresse, slik at beredskapen for den enkelte i kommunen er ajour. 
Adressetildeling ved nye godkjente bygg går kontinuerlig.
Utfordringen er medgiften fra Lardal, og fritidsboligene i kommunen. Vi jobber kontinuerlig med dette. 
Dette er en krevende oppgave beslaglegger mye ressurser.

Virksomheten har også et fokus på oppdatering av matrikkeldata bygg. 
Gamle bygg som er registrert før 1980 har lite informasjon i matrikkelen.
Disse byggene er det mange av i Larvik og Stavern by. Et tidkrevende fokusområde.



Kultur og idrett
Viktige fokusområder:
Oppfølging av kulturplanen
Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

• Folkehelse
• Oppvekstløpet
• Forebygge utenforskap
• Stedsattraktivitet

Tett samarbeid med lag og foreninger (Idrettsrådet og Kulturrådet), spesielt fokus på post Covid-19

Endringer:
• Oppfølging av kommunestyrevedtak 111/21 ny tilskuddsordning erstatter tidligere praksis med å 

legge frem ekstraordinære tilskuddssøknader i budsjettbehandling. Begrenset tilskuddspott.
• Innføring av ny kunstordning kommunestyrevedtak 037/21 utsettes oppstart til 2023, dagens 

ordning videreføres i 2022.
• -1 000 000 kr Bølgen/Kultur og idrett
• -600 000 kr Biblioteket
• -300 000 kr vaktavtale ved idrettsanlegg



Næring og ressursforvaltning
8 årsverk

Landbruk

• Jordbruksforvaltning
• Skogforvaltning
• Vannforvaltning
• Viltforvaltning

Entreprenørskap Næringsutvikling

• Godt vertskap
• Effektiv forvaltning
• Aktiv utviklingspartner

Viktigste fokusområder: Midtpunkt Larvik , Innovasjon i landbruk, videreutvikling Colab, utvikle 
næringsareal

Utfordrende: Kapasitet ift boplikt, driveplikt, vannforvaltning, næringsutvikling



Satsing på samferdsel
- påvirker næringsutviklingen, byutviklingen, folkehelse, klima 

og miljø mm.

● Bypakke Larvik
● InterCIty
● Regionbysamarbeidet
● Nasjonal transportplan

Premiss for 
bærekraftige 

løsninger



Miljø og stedsskaping




