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DEL 1: BAKGRUNN 

 

1. Hvorfor alkoholpolitisk handlingsplan 
 

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse 

rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og stor frihet til å utforme egen 

alkoholpolitikk, med den konsekvens at norsk alkoholpolitikk i stor grad avhenger av den 

politikk som føres på kommunalt nivå. Kommunen har etter alkoholloven § 1-7d plikt til å 

utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte anvisninger om hva 

planen skal inneholde, men den bør angi de hoved- og delmål kommunen legger til grunn for 

sin alkoholpolitikk, samt virkemidler som skal benyttes for å nå disse målene. 

Rusmiddelpolitikk handler i stor grad om folkehelse og mye av arbeidet bør og skal sees i et 
folkehelseperspektiv. Folkehelse handler om overskudd til å mestre hverdagens krav. Alkohol 
er det rusmiddel som forårsaker størst belastninger både i et individuelt perspektiv og i et 
samfunnsperspektiv. De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer ikke som 
følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvrkning og rus.  
 

 

2. Lovens formål. 
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å 

begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som 

alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av 

alkoholholdige drikkevarer, jf. alkoholloven § 1-1. 

 

3. Forholdet til andre kommunale planer 

3.1 Gjeldende plan 

Larvik kommunes Alkoholpolitiske handlingsplan 2012 -2015 ble vedtatt i kommunestyret 

23.05.12 sak 12/80.  Denne planen var en rullering av planen for 2008 -2012. Hovedgrepet 

var å gjøre alkoholpolitikken forutsigbar for bransjen ved tydelige retningslinjer og 

sanksjoner ved overtredelse av alkoholloven.  

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Det øverste dokumentet i kommunens styringssystem er kommuneplanens samfunnsdel, 

behandlet i kommunestyret 22.05.2013, sak 069/13.   

Planen setter to hoved mål frem til 2020, Larvik skal:  

 Oppnå en årlig vekst på 1,5% i befolkningen  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/§1-7d?q=alkoholloven%20§%201-7d
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27/KAPITTEL_1#§1-1
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 Flere innbyggere over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse. 

 

Under samfunnsmålene er det spesielt «Et like verdig liv for alle» og «Vekst og verdiskaping 

som forutsetning for god velferd» som er relevante i denne sammenheng.  

 

Under «Et like verdig liv for alle er følgende ønsket kjennetegn relevant; 

 Helsefremmende arbeid er prioritert i Larvik og bidrar til bedre folkehelse og levekår. 

 

Under «Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd» er det relevant at det er 

knyttet sysselsetting til planens innhold; 

 Larvik har stor tilflytting fordi det tilbys et mangfold av arbeidsplasser, god 

kollektivdekning, gode utdanningsmuligheter og et variert botilbud. 

3.3 Framtidens helse- og omsorgstjenester 

Temaplanen «Framtidens helse- og omsorgstjenester», med tilhørende fagplaner,  

omhandler tiltak for rehabilitering og oppfølging av rusmiddelavhengige. Det blir samordning 

av planer fram til ny kommune fra 01.01.2018, hvor også dette temaet må ivaretas. 

3.4 Plan for helhetlig oppvekst 

Forebyggende tiltak for barn og unge vil bli fulgt opp i «Plan for helhetlig oppvekst», med 

tilhørende fagplaner. Den overbyggende planen «Plan for helhetlig oppvekst» blir politisks 

behandlet i 2016. Det er flere fagplaner på området som er relevant opp mot forebyggende 

tiltak for barn og unge, noen av disse vil bli rullert – men planarbeidet skal også samordnes 

fram mot ny kommune fra 01.01.2018. 

3.5 Næringsplanen 

Spesielt relevant i denne sammenheng er planens strategi 4; En ambisiøs bysutvikling.  

Tiltak 4.2 «Samhandling med gårdeiere om sentrumsutvikling gir et helhetlig og sterkt 

handelsprodukt i by-sentrum», og tiltak tiltak 4.4: «Fortetting gir urbane kvaliteter og større 

økonomiske forutsetning for handel, næring, kultur og service» 

 

Målene i planen om økt antall arbeidsplasser er også aktuelt, ut fra at alkopolpolitisk 

handlingsplan retter seg mot næringslivet mht salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. 

 

4. Faktaopplysninger 
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Gjennom gode saksbehandlingsprosesser og høy faglig kvalitet i besluttningsprosessene bidrar 

Sentraladministrasjonen / Samfunnskontakt til at Larvik kommune har en god forvaltning av 

myndighetsområdet innen alkoholloven og serveringsloven. 

Som et ledd i å forenkle søknadsprosessene er det elektroniske søknadsskjemaer for søknad om 

bevillinger, enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger.  

I henhold til alkoholloven skulle alle kommunale bevillinger for salg av alkoholholdig drikk med 

under 4,7 volumprosent og skjenking av all alkoholholdig drikk fornyes hvert fjerde år med utløp 

senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette var en omfattende og prioritert 

oppgave før politisk behandling i 2012. Søknadene ble sendt på høring til de lovpålagte instanser 

og samtlige personer ble vandelvurdert hos politiet, samtlige personer og selskaper med reell 

eierposisjon ble også vandelsvurdert etter skatte- og avgiftslovgivningen. 

Løpende i perioden behandles nye søknader, eierskifte og skifte av daglig leder, styrer og 

stedfortreder på samme måte. 

Pr. 31.12.2015 hadde kommunen 83 skjenkebevillinger og 32 salgsbevillinger. Antall salgs- og 

skjenkesteder i Larvik har vært forholdsvis stabilt den siste bevillingsperioden (2012 – 2015). 

Omsatt mengda alkohol 

Samfunnskontakt mottar årlig oppgaver fra bevillingshavere over omsatt mengde alkoholholdig 

drikk i forbindelse med beregning av bevillingsgebyr. Tallene tyder på at den totale omsetningen 

av alkohol har steget noe i perioden for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 samt for salg 

av alkoholholdig drikk fra butikk. Derimot har det vært en nedgang i gruppe 2 og en liten økning i 

gruppe 3.  Økningen totalt er på 82 491 når man sammenligner 2012 med 2014 (Tall fra 

skjenkesteder som går konkurs i løpet av perioden er ikke med i tallgrunnlaget, samt at noen 

omsetningsoppgaver mangler). 

Tallene fra 2015 kan ikke benyttes,da disse er mangelfulle pr. dato. 

Omsatt mengde alkoholholdig drikk  i 2012 og 2014 

År Øl 
 

Vin Brennevin Totalt antall liter 

Skjenkesteder 
2012 

294 302 80 340 11 735 386 017 

2014 343 582 66 583  11 796 412 961 

Salgssteder 
2012 

1 912 791    

2014 1 968 338    
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Behandling av søknader 

Det har i perioden vært avholdt 41 møter i kontrollutvalget for alkoholomsetning der det er 

behandlet og gjort vedtak i 164 saker. 

År Antall møter 
 

Antall saker 

2012 10 43 

2013 11 39 

2014 11 47 

2015 9 35 

 

Det er behandlet 72 saker om enkeltanledninger og  79 ambulerende bevillinger. 

 
År 

Bevilling for en 
Enkeltanledning 
 

Ambulerende 
skjenkebevilling 

2012 16 25 

2013 9 18 

2014 16 24 

2015 31 12 

 

Prøver 

Samfunnskontakt tilbyr gjennomføring av de forskjellige prøvene som daglig leder, styrer og 

stedfortreder må inneha dokumentasjon på beståtte prøver for å drive skjenkested i henhold til 

alkoholloven. 

Etablererprøven for serveringsvirksomhet må daglig leder ved alle serveringssteder  bestå. 

Samtidig må hvert skjenkested utnevne en styrer og stedfortreder som må bestå 

kunnskapsprøven etter alkoholloven. For steder med kommunal salgsbevilling, som selger 

alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol, må det også utnevnes en styre og 

stedfortreder. Disse må bestå kunnskapsprøven for salgsbevilling etter alkoholloven. 

År Antall 
prøve-
dager 
 

Skjenke 
prøven 

Salgs- 
prøven 

Etablerer- 
prøven 

Oppmeldt  
til prøve 

Bestått Ikke  
bestått 

Ikke 
møtt 

2012 11 48 15 2 65 28 19 18 
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2013 31 52 5 24 80 35 39 6 

2014 38 51 11 53 115 51 33 31 

2015 16 43 10 32 85 36 27 22 

 

Utfakturert bevillingsgebyr i perioden har gitt kr. 2 983 464 i inntekter til virksomheten Barne- og 

ungdomstjenester.  Av disse har 250.000.- gått til kontrollvirksomheten av salgs og skjenkesteder 

årlig (totalt 1 mill. i perioden).  

Salgs og skjenkekontroller 

Samfunnskontakt har pr. 31.12.16 9 skjenkekontrollører på timebasis. I 2013 og 2014 hadde 

samfunnskontakt en utfordring med å rekruttere skjenkekontrollører. Dette har nå bedret seg i 

2015. Samfunnskontakt rekrutterer også politihøgskolestudenter til å gjennomføre salgs- og 

skjenkekontroller. I tillegg til intern opplæring er dette ytterligere med på at kontrollene blir 

gjennomført på en objktiv og etterrettelig måte, samt at også rapportene skrives i samsvar med 

kommunens og politiets standard. Studentene jobber som kontrollører første og tredje året (det 

andre året er studentene i praksis og kan ikke benyttes som skjenkekontrollører). Alle 

kontrollørene får årlig oppdatering/opplæring i lovverk, forskrifter, HMS og rapportskriving. Ved 

større endringer i loven eller forskriften gjennomføres det hyppigere opplæring. Nye kontrollører 

går alltid sammen med en «dreven» kontrollør det første året. 

Antall salgs- og skjenkekontroller i perioden 

Salgs- og 
skjenkekontroller 

2012 2013 2014 2015 

 395 281 282 298 

 

Alle kontroller er gjennomført fullt ut, det vil si at kontollørene legitimerer seg overfor 

bevillingshaver ved endt kontroll, samt gjennomgår rapporten og får en underskrift av 

ansvarshavende som er tilstede. 

 Administrasjonen gir tilbakemelding til bevillingshavere på alle rapporter. Der det er avvik i 

forhold til loven og forskriften, får bevillingshaver saken til uttalelse i løpet av en uke, med 

svarfrist 2 uker før eventuell sak blir opprettet. 

Inndragningssaker i perioden:  

År Antall Åpenbart 
påvirket 

Skjenk. 
mindre-
årige 

Salg 
mindre- 
årige 

Brudd på 
skjenke 
tiden 

Brudd 
vilkår 

Vandel Annet 

2015 6 1 1   1 2 1 
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2014 6  0 0 1 1 2  

2013 5 1 0 0 1 1 2  

2012 4 1 2 0 0 0 1  

 

Administrative advarsler i perioden: 

År 
  

Antall 

(sum) 
Åpenbart 

påvirket 
Unnlate å be 

om 

legitimasjon 

i aktuell 

situasjon 

Brudd på 

skjenke-

tiden 

Alkohol 

drukket 

utenfor 

skjenke-

arealet 

Brudd på 

reklame-

forbudet 

Brudd på 

vilkår for 

bevilling 
  

Annet** 

2015 
  

6 2     1 1 1  1    

2014 
  

6   1     2 2 1 

2013 
  

9           1 8 

2012 
  

3   1   1 1     

 

Larvik kommune har også utfordringer når det gjelder å bidra til å bekjempe økonomisk 

kriminalitet i serverings- og skjenkebransjen. Samarbeidet med politiet og skatte- og 

avgiftsmyndighetene har gitt grunnlag for tiltak for å avdekke økonomisk kriminalitet i perioden. 

  


