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Reglementet omhandler retningslinjer for sanksjoner ved brudd på
alkoholloven, alkoholpolitiske retningslinjer, vilkår gitt i bevilling og
bestemmelser gitt i eller i sammenheng med alkohollovens formål.

Vedtatt av Heim kommunestyre, dato 14.05.2020, sak 45/20.
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1. Innledning.
Alkoholloven stiller klare krav til bevillingshaver. Eventuelle overtredelser må
kunne få konsekvenser, ellers har de ingen hensikt. Alkoholloven, § 1-8,
«Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger», har følgende bestemmelse;
«Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av
bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b, «Krav til
vandel»», ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller
sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser eller bestemmelser gitt i
medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i
eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med
denne lovs formål. En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt
narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer
gjentatt diskriminering av grunner som er nevnt i Straffeloven, § 186, (hudfarge,
etnisk opprinnelse, religion/livssyn, homofil orientering eller nedsatt
funksjonsevne). Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om
inndragning av bevillinger, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte
reaksjoner for ulike typer overtredelser. En bevilling kan også inndras dersom
den ikke er benyttet i løpet av det siste året.»
I henhold til alkoholloven, § 1-8a, kan politiet når som helst stenge et sted som
driver salg eller skjenking av alkohol uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et
salgs- eller skjenkested for inntil to dager når det er nødvendig for å hindre
forstyrrelse av den offentlige ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller
allmenhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8, og kapitlene 3 (salg av alkoholholdige
drikker), 4 (kommunale skjenkebevillinger) og 7 (bevillingsgebyrer) kan
påklages til Fylkesmannen.
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2. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, tildeling
av prikkbelastning.
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. inneholder bestemmelser
om sanksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser for salg og
skjenking.
Ved overtredelser skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall
prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett
enkelt brudd.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12
prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på inntil en uke.
Dersom det i løpet av bevillingsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal
kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.
Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til
grunn.

2.1: Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker.
- Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jfr. Alkoholloven
§ 1-5, annet ledd.
- Brudd på bistandsplikten, jfr. § 4-1 i Alkoholforskriften.
- Brudd på kravet om forsvarlig drift, jfr. Alkoholloven § 3-9 og 4-7.
- Hindring av kommunal kontroll, jfr. Alkoholloven § 1-9.
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2.2: Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker.
- Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, og for
skjenking til person som er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket av rusmidler.
- Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jfr. Alkoholloven
§§ 3-7 og 4-4.
- Skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3, til personer på 18 eller 19 år.
- Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker
alkoholholdig drikk.
2.3: Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker.
- Det gis adgang til et lokale til en person som er åpenbart påvirket av
rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart
påvirket av rusmidler forlater stedet.
- Mangler ved bevillingshavers internkontroll.
- Manglende levering av omsetningsoppgave innen den frist kommunen
fastsetter.
- Manglende betaling av bevillingsgebyr innen den frist kommunen fastsetter.
- Brudd på kravet om styrer og stedfortreder.
- Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet.
- Gjentatt diskriminering.
2.4: Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk.
- Brudd på kravet om alkoholholdige alternativer.
- Brudd på regler om skjenkemengde.
- Konsum av medbragt alkoholholdig drikk.
- Gjester medtar alkohol utenfor godkjent område for servering av alkohol.
- Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted.
- Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket.
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- Brudd på reklameforbudet.
- Andre overtredelser som omfattes av bestemmelser i Alkoholloven.
2.5: Generelt om tildeling av prikker og inndragning.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan
kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av
punktene over.
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen
tildele flere prikker for en overtredelse enn det som er beskrevet ovenfor.
Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden
på inndragningen utover det som følger av forskriftens bestemmelse. I de
alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.
Dersom omstendigheter som nevnt ovenfor vektlegges, skal dette begrunnes
særlig i vedtaket.
Dersom det foreligger grunnlag for prikktildeling skal kommunen sende
forhåndsvarsel om tildeling av prikker.
Det fattes et enkeltvedtak om tildelingen.
Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige
konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Vedtaket kan påklages etter
forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildeling av prikker
likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor
tildeling av prikker inngår som grunnlag.
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen
sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevilling. Kommunestyret fatter
vedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter
vedtaksdato.

