RANA KOMMUNES RETNINGSLINJER
for sanksjoner overfor salgs- og skjenkesteder
ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold til alkoholloven
1. Hensikten med sanksjonene i disse retningslinjene er å ;
- bringe virksomheten i samsvar med bestemmelsene gitt i medhold av alkoholloven
og bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgiving når bestemmelsene har
sammenheng med alkohollovens formål.
- Bringe virksomheten til opphør dersom andre virkemidler ikke har hatt ønsket
virkning.
2. Følgende tiltak kan settes i verk før spørsmålet om inndragning vurderes;
- skriftlig pålegg
- innkalling til kontrollutvalget
-

ved salg og skjenking til mindreårige og personer som er åpenbart påvirket av
rusmidler og ved overtredelse av salgs- og skjenketidsbestemmelsene kan
bevillingshaver innkalles til å møte for kontrollutvalget

-

ved gjentatte overtredelser i andre bestemmelser i alkohollovgivingen skal det
vurderes å innkalle bevillingshaver til å møte for kontrollutvalget.

Følgende sanksjoner kan iverksettes;
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevilling
- varig inndragning av bevilling
- anmeldelse til politiet
3. En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid dersom
vandelskravene i alkohollovens § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom
bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt
i medhold av den. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i
medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens
formål.
Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet
legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan
klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også
legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.
En bevilling kan også inndras dersom det har skjedd gjentatt narkotikaomsetning på
skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av
grunner som er nevnt i straffeloven § 349a.
En bevilling kan også inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året.

4.

Det er ikke et krav at tiltakene i punkt 2 må være prøvd før inndragning kan finne sted.

5.

A) Spesielt alvorlige overtredelser er:
- Salg eller skjenking til mindreårige og personer som ikke oppfyller
aldersgrensebestemmelsene, jfr. alkohollovens § 1-5.
- Salg eller skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler jfr.
alkohollovens § 8-11.
- Salg eller skjenking utover salgs- og skjenketidsbestemmelsene jfr. alkohollovens
§§ 3-7 og 4-4.
- Salg eller skjenking uten bevilling.
- Brudd på kravet til vandel som er gitt i alkohollovens jfr. alkohollovens § 1-7b.
- Gjentatt narkotikaomsetning på stedet jfr. alkohollovens 1-8.
B) Alvorlige overtredelser er:
- Salg og skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder, jfr. alkohollovens
§§ 4-1 og 8-13.
- Brudd på vilkår som er satt i bevillingen, jfr. alkohollovens §§ 4-3 og 1-8.
- Omsetning i andre lokaler enn de bevillingene gjelder for, jfr. alkohollovens § 4-2.
- Manglende innlevering av omsetningsoppgaver og / eller innbetaling av
bevillingsgebyr, jfr. alkohollovens §§ 7-1 og 1-8.
- Manglende rapportering og godkjenning ved endringer i styrer og
stedfortrederfunksjonen ved hver bevilling.
C) Mindre alvorlige overtredelser er:
- Brudd på reklameforbudet, jfr. alkohollovens § 9-2.
- Utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed, jfr. alkohollovens
§ 8-6a.
- Salg av alkoholholdig drikk med rabatt, jfr. alkohollovens § 8-12.
- Brudd på den generelle plikten til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og
alkoholsvake drikker, jfr. alkohollovens § 4-6.
- At gjester nyter medbrakt alkohol, jfr. forskrift om omsetning av alkoholholdig
drikk m v, § 4-4.

Oppstillingen ovenfor er ikke uttømmende.
Innenfor hver type overtredelse finnes det grove og mindre grove tilfeller.
Kombinasjoner av, antallet overtredelser m.v. kan øke alvorlighetsgraden.

6.

Sanksjoner iverksettes etter følgende veiledende skala:

Spesielt alvorlige
1. gang Inndragning for 2-4 uker

Alvorlige
Skriftlig advarsel

Mindre alvorlige
Skriftlig advarsel

2. gang Inndragning for resten av
bevillingsperioden
3. gang
4.gang

Inndragning for 1-2 uker

Inndragning for 1-2 uker

Inndragning for 2-4 uker
Inndragning for 2-4 uker
Inndragning for resten av
Inndragning for 4-8 uker
bevillingsperioden
Særlig graverende forhold kan medføre økt inndragningstid, eventuelt inndragning for
resten av bevillingsperioden. Anmeldelse av straffbart forhold til politiet kan i tillegg skje
uavhengig av spørsmålet om inndragning av bevilling.

7.

Hver sak skal undergis en selvstendig og konkret vurdering. Ved forberedelse og
iverksetting av sanksjonene gjelder saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og i
alkoholloven.

8.

Retningslinjene kan fravikes dersom spesielle hensyn tilsier det.

9.

Disse retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av kommunestyret.

