SANKSJONS– OG INNDRAGNINGSREGLEMENT VED BRUDD PÅ BESTEMMELSENE I
ALKOHOLLOVEN, FORSKRIFTER OG TILHØRENDE VILKÅR FOR
HAUGESUND KOMMUNE
Vedtatt i bystyre den 14.03.2012. (Opprinnelig vedtatt i bystyre den 19.06.02.)
I henhold til alkohollovens § 1–9 tilligger det kommunene å ha kontroll med utøvelsen av
skjenke- og salgsbevillinger.
Alkohollovens § 1-8 omhandler inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.
KAT. 1.

MINDRE ALVORLIGE BRUDD

1.1

1.4

Manglende tilbud på alkoholfrie alternativer, 1 prikkbelastning.
(Alkoholforskriftens § 4-6).
Plassering av alkoholholdig drikk sammen med alkoholfri drikk,
1 prikkbelastning. (Alkoholforskriftens § 3.3.)
Manglende egenkontroll på skjenkestedet, orden i skjenkelokalet
2 prikkbelastning (Alkoholloven § 4-7)
Reklameforbudet overholdes ikke, 2 prikkbelastninger.(Alkoholloven § 9-2)

KAT. 2:

ALVORLIGE BRUDD

2.1

Det skjenkes utover fastsatt skjenketider, 3 prikkbelastninger ( Alkoholloven §
4–4)
Det selges utover fastsatt salgstider, 3 prikkbelastninger (Alkoholloven § 3-7)
Det medbringes alkoholholdig drikk ut av skjenkestedet og/eller det nytes
medbrakt alkohol, 2-3 prikkbelastninger (Alkoholforskriftens § 4-4)
Åpenbart påvirket person oppholder seg på skjenkestedet, 3 prikkbelastninger
(Alkoholforskriftens .§ 4-1)
Ikke godkjent internkontroll (Alkoholforskriftens § 8.3), 3 prikkbelastninger
Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart påvirket person ikke er
vist ut, 4 prikkbelastninger. (Alkoholforskriftens § 4-2)
Ikke kontroll med at for unge personer drikker alkohol som skjenkes andre
gjester, 4 prikkbelastninger. (Alkoholforskriftens § 4.3)
Ved styrers/stedfortreders fravær, ikke ansatt med delegert ansvar til stede,
4 prikkbelastninger (Alkoholloven § 1-7c)

1.2
1.3

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

KAT. 3:

SVÆRT ALVORLIGE BRUDD

3.1

Det skjenkes til åpenbart påvirket person, 5 prikkbelastninger
(Alkoholforskriftens § 4-2)

3.2

Det selges til åpenbart påvirket person, 5 prikkbelastninger
(Alkoholforskriftens § 3.1)
Det skjenkes til for unge personer, 6-8 prikkbelastninger
(Alkoholloven § 1-5)

3.3

3.4

Det selges alkoholholdig drikk (til drikking utenfor salgsstedet) til for unge
personer, prikkbelastning 6-8. (Alkoholloven § 1-5)

PRESISERINGER
A)

Ved tildeling av antall prikker angående pkt. 2.3, 3.3 og 3.4 skal det legges vekt på
overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva
som er gjort for å unngå/rette opp forholdet.
Ved svært alvorlige brudd vurderes anmeldelse av overtredelsen til politiet (med
begjæring om påtale).

B)

C)

Ved såkalte følgefeil – en gjest som forårsaker brudd på flere paragrafer i
alkoholloven samtidig – gis prikkbelastning i forhold til den alvorligste forseelsen.

VESENTLIGE BRUDD PÅ SKATTE-, AVGIFTS- OG REGNSKAPSLOVGIVNINGEN.
Bevillingen skal inndras i 3 måneder ved vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og
regnskapslovgivningen samt inndragning inntil forholdet er ordnet ved manglende innlevering
av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr.
Det kreves ikke revisorbekreftet omsetningsoppgave når bevillingshaver er fritatt for
revisorplikt (nødvendig dokumentasjon må foreligge), istedenfor kreves det bekreftelse fra
regnskapsfører.
Med vesentlige brudd menes 1% av omsetningen (solgt alkoholholdig vare) eks mva, i h.h.t.
revidert regnskap, minimum kr. 20.000,-.
ANSVARLIG VERTSKAP
1

Det gis følgende prikkbelastninger for de som ikke har deltatt i kurset
”Ansvarlig vertskap” når kurs er avholdt:
styrer (daglig leder), 4 prikkbelastninger
stedfortreder, 3 prikkbelastninger
tilsvarende prikkbelastning fås for hvert avholdt kurs uten deltakelse

PRIKKBELASTNINGER OG EVENTUELLE INNDRAGNINGER.
Ved oppsummering av prikkbelastninger er det de 24 foregående måneder fra dato til dato
som legges til grunn. Ved inndragning av bevilling på bakgrunn av prikkbelastninger tas
disse ikke med videre bortsett fra i en helhetsvurdering i forbindelse med fornyelse av
bevillingen.

UTMÅLING AV EVENTUELL INNDRAGNING
8 prikkbelastninger gir inndragning av bevilling i 2 uker f.o.m. vedtatt dato for inndragning
9 prikkbelastninger gir inndragning av bevilling i 3 uker f.o.m. vedtatt dato for inndragning
10 prikkbelastninger gir inndragning av bevilling i 4 uker f.o.m. vedtatt dato for inndragning
Over 10 prikkbelastninger gir over 4 uker inndragning av bevilling etter nærmere vurdering.

