
V 
MASøYKOH,rMUNE

I{øTEINNKALLING

Utvalg : Omsorgskomiteen
Møtested: Møterom hel-se/oppvekst
Møtedato: 04.02.2016 Tid: 10:00

Representantene innkall-es herved. Eventuelle forfall bes meldt
snarest, og senest innen onsdag 03.02.76 til tlf 41 60 19 15.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter særskitt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhofd
76/1 76/r2e
A],KOHOLPOLITISK TIANDLINGSPI,AÀT FOR }4ASøY KOMMUNE FOR

PERIODEN 2OL6 _ 2O2O

Drøftíngssaker:

a Budsjett, mulig innsparingstiltak

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, den 28.01.16

Reidun Mortensen

komite leder



Sak 1/16

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE F'OR

PERIODEN 2O16 .202

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Isabelle Mathisen Pedersen

16lr29
Arkiv: U63

Saksnr Utvalg
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.02.2016Ut6

Innstilling:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk
handlingsplan for Måsøy kommune for perioden20l6 -2020>> med vedlegg.

Dokumenter:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden2012 - 2016
2. Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 mlvedlegg

Innledning:
I henhold til alkoholloven g I-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan. Loven gir ingen direkte bestemmelser om hva planen skal inneholde, men bør

angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin

alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene. For eksempel

kan virkemidler som tak på antall salg og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak
nedfelles i planen.

Någjeldende alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt av kommunestyre den2l.06.2012 og

gjelder for 2012 -2016.I henhold til bestemmelse i alkoholpolitisk handlingsplan skal denne

evalueres i begynnelse av hver valgperiode(hvert 4. är).

Saksutredning:

Någf eldende alkoholpolitisk handlingsplan er gjennomgått og det er funnet grurm til ä gSøre

endringer i.h.h.t alkoholloven bestemmelser og forskrifter. Dette gjelder avsnitt

<bevillingsperiode>, <gebyr for salg og skjenking) og < reaksjoner ved overtredelse av

alkoholloven m/forskriften. Det er utarbeidet et vedlegg/retningslinjer til handlingsplan som

omhandler sanksjoner overfor bevillingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i
medhold av alkoholloven.

Kommentar til de enkelte pkt. i handlingsplan:

Bevillingsperiode:
Kommunestyre velger selv innenfor kommunestyrets valgperiode for hvor lang periode

bevilling skal gis. Det kan gis bevilling for 1, 2,3 og 4 år. Kommunen kan beslutte at

bevillinger gitt etter første og annet ledd i handlingsplan likevel ikke skal opphøre, men gielde

videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at ny
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kommunestyre tiltrer. Uavhengig av når i kommunestyreperioden bevillingene tildeles, løper
bevillingene maksimalt til 30. september året etter atnytt kommunestyre har tiltrådt.

B e handl ing av b ev il I ings s ø lcnad :

Salgsbevilling kan tildeles dagligvareforretninger, spesialforretninger og øl utsalg. Med
forskrift er det bestemt at det ikke kan gis salgsbevilling til kiosker og bensinstasjoner.

Kommunestyret kan aktiv begrense antall bevillinger ved å sette et <tab på antall salgs- og

skjenkebevillinger. Pr i dag er det i kommunen 5 skjenkebevillinger og 5 salgsbevillinger. Det
er ikke foreslått <tak> på antall bevillinger som skal gis.

I Måsøy kommune har alle utesteder skjenkebevillinger og alle dagligvarebutikker har
salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

Ambulerende b evill ing :

Kommunen har i flere ärhatt 2 ambulerende bevillinger som er blitt benyttet til sluttede

selskaper. Detter er en form for bevilling som ikke krever større saksbehandling (ingen

høringsrunde på slike saker).

Tidenfor salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 oÁ (alkoholloven $ 3-7)
Normaltiden for salg/utlevering av øl er

Mandag - fredag kl. 08.00 - kl. 18.00

Dager før søn.-lhelligdager kl. 08.00 - kl. 15.00

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller
utvide tiden for salg. Salg og utlevering av øl er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og
etter kl. 18.00 på dager før søn.- og helligdager. Ved forrige behandling av alkoholpolitisk
handlingsplan ble det vedtatt å benytte maksimaltid.

Kommunestyret kan bestemme at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen

eller på bestemte ukedager.

Tidenfor skjenking av alkoholholdig drikk (alkohollovens S 4-4):
Skjenking av alkohol med22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Skjenking av arìnen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til kl. 01.00. Kommunestyret
kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for
skjenking. Maksimaltid for skjenking av alkoholholdig drikk er kl. 03.00. Konsum av

utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skienketidens utløp.

Skjenking av alkoholholdig drikk med22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom
kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og

06.00.

I forslaget til alkoholpolitisk handlingsplan er det foreslått at det etter søknad kan gis bevilling
for skjenking av alkoholholdig drikk fram til kl. 02.30 päfredagerllørdager og i forbindelse
med høytider. Dette tilsier at konsum av utskjenket alkohol må opphøre kl. 03.00
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Uteservering:
I dag er det flere skjenkesteder som har bevilling for uteservering av alkoholholdig drikk. Ved
behandling av søknad om uteservering kan det legges vekt på skjenkestedets plassering i
forhold til vei/fortau. Hensynet til ro og orden i ved forstand er relevant, heri om skjenkestedet

ligger i et boligstrøk.

G e byr for s al g o g s kj e nki n g (o r s lcr ift e n e s kop. 6)

Gebyrsatsene på kommunale bevillinger er fastsatt ved forskrift. Bevillingsgebyret fastsettes

på bakgrunn av forrige års omsetning, og betales for antall liter solgt/skjenket alkoholholdig
drikk. Det er videre fastsatt minimumsgebyr; kr. 1540,- på salgsbevillinger og kr 4800 på

skjenkebevillinger. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret

skal settes lavere. For bevilling som gjelder skjenking for en enkelt anledning og ambulerende

bevilling kan bevillingsmyndigheten krevet et gebyr på inntil kr 340,-

Delegasjon:
D ele gering av myndigh et følger kommunelovens bestemmel ser

Sanksjoner overþr bevillingsinnehaver for slag og skjenkebevilling
Alkoholloven ($ 1-8) m/forskrifter kap. 10 $ 10 har følgende bestemmelser:

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevillingfor resten av bevillingsperioden ellerfor
en kortere tid dersom vilkårene i S l -7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke

oppfyller sine forpliktelser etter denne loven 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 formå|.

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i $ I0-2 til S 10-6 gjelder der kontroll gjennomført i
henhold til kapittel 9 i denne forslcriften eller rapportfra andre myndigheter, avdekker at innehaver
av kommunal salg- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven,
bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har
sammenheng med alkohollovens formåL, eller plikter somfølger av vilkår i bevillingsvedtaket.

Ved overtredelser som nevnt i ç 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker
Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som et enkelt brudd. Dersom

bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret

inndra bevillingenfor et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet øv toårsperioden blir tildeltflere enn

12 prikker skal kommunestyre øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen erfornyet i løpet av perioden, jf. Alkoholloven f
1-6. Ved overdragelse begtnner ny periode på overdragelsestidspunktet,jf. Alkoholloven S 1-10

første ledd.
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Etatssjefens/rådmannens vurdering (ogsA personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 - 2020

Havøysund, den 26.01.201 6

Leder servicetorget
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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MASøY KOMMUNE

FOR PERIODEN 2OI6.2020

Vedtatt av kommunestyret ...

Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989
med senere endringer - S 1-7d.

Planen gir retningslinjer for Måsøy kommunes alkoholpolitikk i tiden20l6-2020
(kommunestyrets valgperiode). De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for
alkoholholdig drikk behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er
uttrykt i handlingsplanen.

Planen har fått følgende behandling:
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av
alkoholvarer.

Bevillingsperiode

o Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og3 kan gis for 4 år av

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

o Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til
skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 är, og med opphør senest

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis

for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal

opphøre, men gielde videre for en ny periode på inntil fTre år med opphør senest 30.

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen

bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det

må søkes om fornyelse for.

Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som

ved behandling av ny søknad, jf. $ 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre

eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny

bevilling, jf. $$ 3-2 og 4-3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har

foretatt en gjennomgangav alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert

bevillingspolitikken.

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre.
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Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis

for en bestemt periode.

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen

bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor

endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av

den nye bevillingsperioden.

B e h øn dlín g av b ev illings s ø kn ad

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å

ha bevilling. Ved søknad om fomyelse av bevilling skal det tas hensyn til tidligere erfaring
med søkerens utøvelse av bevillingen.

Ved tildeling av skjenkebevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet
samt målgruppe for virksomheten tillegges vekt.

Salgsbevilling tildeles kun dagligvarebutikker

Ambulerende bevilling - ç 4-5

Kommunestyret har opprettet 2 ambulerende skjenkebevillinger, som kan tildeles person(er)
for skjenking til deltagere i sluttet selskap.

Bevíllíngfor en bestemt del av året ogfor en enkell bestemt ønledning (S 1-6)

o Det kan etter søknad gis bevilling for en bestemt del av året. Eks.: Skjenkested som

benyttes i perioder av äret.
o Det kan etter søknad gis bevilling for en enkelt bestemt anledning (max. I uke).

Uteservering

Etter søknad kan skjenkesteder få tillatelse til å skjenke øUvinlbremevin utendørs på areal

som ligger i nær tilknytning til godkjent skjenkelokale. Slike areal skal være inngjerdet.

Videre skal det tas hensyn til skjenkestedets plassering i forhold til vei/fortau og om
skjenkestedet ligger i et boligstrøk. Skjenkesteder som er plassert som omtalt her kan få
bevilling for uteservering, men da med begrenset skjenketid.

Tidenfor salg og utleveríng av øl - S 3-7
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent (eks. øl og rusbrus)
kan skje innenfor lovens maksimaltid:

o Mandag - fredag: kl. 08.00 - kl. 20.00
o Dager før søn- og helligdager: kl. 08.00 - kl. 18.00

Tidenfor skjenking av alkoholholdig drikk - S 4-4

Generelt blir normaltiden å gjelde.
Normaltiden for skjenking av alkohol under 22 volumprosent (øl og vin) er fra kl. 08.00 -
01.00.
Normaltid for skjenking av drikk som inneholder 22volumprosent alkohol eller mer
(brennevin) er fra kl. 13.00 -24.00.
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På fredagerllørdager og i forbindelse med hø¡ider kan det etter søknad gis bevilling for
skjenking fram til kl. 02.30.
Ved søknad om skjenketid utover normaltid skal type skjenkested og beliggenhet vurderes.

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger - S l-9
I h.h.t. kommunens delegasjonsreglement har kommunestyret vedtatt å delegere følgende
myndighet til rådmannen:
o Kommunens kontrollansvar i h.h.t. alkohollovens $ 1-9

o Kommunens ansvar i h.h.t forskriftenes kap. 9 - kontroll med salgs- og
skjenkebevillinger.

For å utføre kontrollen engasjeres det egne kontrollører.

Gebyrfor salg og skjenking

Gebyrer betales i h.h.t. forskriftenes kap. 6. Gebyr for ambulerende bevilling og bevilling for
en enkelt bestemt anledning i h.h.t forskriftene. Pr 01.01.16 t:tg¡ør dette kr 340,-

Gebyrer som innbetales skal dekke kommunens utgifter med saksbehandling og kontroll.
Eventuelt overskudd skal benyttes til alkoholfrie arrangement for barn/ungdom.

F o re hy g g e nde tiltak b arn/ un gdom

Kommunen vil støtte rusfrie aktivitetstilbud i regi av frivillige organisasjoner - jfr. avsnitt
ang. gebyr.

Skolene i kommunen oppfordres til å drive holdningsskapende arbeid i undervisningen.

Reaksjoner ved overtredelse øv alkoholloven m/forskrifter (S 1-8)

Dersom bevillingsinnehaver, og person som eier en vesentlig del av virksomheten - jfr. $

l-7b - ikke lenger oppfyller kravene m.h.t. vandel, eller dersom bevillingshaver ikke
oppfuller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne, kan
bevillingen inndras.

Ved vurdering om bevillingen skal inndras og for hvilket tidsrom, skal følgende vektlegges
o hva går overtredelsen ut på
o overtredelsensgrovhet
o kan bevillingsinnehaver klandres for overtredelsen
o hva er gjort for å rette opp forholdet

Det vises til vedlagte retningslinjer for sanksjoner.

Delegasjon

Med hjemmel i kommunelovens delegeres følgende myndighet:

Formannskapet (kommunelovens $ 8, pkt. 4):
o Fatter vedtak i saker om tildeling av salgs-/skjenkebevilling
o Tildele bevilling for en bestemt del av aret - jfr. lovens $ 1-6, 3. ledd
o Godkjenne flyting av salgs-/skjenkestedet til nye lokaler
o Godkjenne endring av salgs-/skjenkestedets driftsform
o Fatte vedtak om inndragning av bevilling
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Rådmannen (kommunelovens $ 23, pkt. 4):
o Fstte vedtakfor en enkelt ønledning;

o Utvidelse av salgs-/skjenketiden
o Utvidelse av skjenkelokale
o Tildele bevilling for en enkelt anledning

a Tildele ambulerende bevilling til sluttede selskaper - jfr. lovens $ 4-5

Annet:
Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder

Evaluering
Alkoholpolitisk handlingsplan skal evalueres i begynnelsen av hver valgperiode (hvert 4. är).

a
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RETNINGSLINJER FOR SANKSJONER OVERFOR BEVILLINGSHAVER VED
BRUDD PÅ BESTEMMELSER GITT I ELLER I MEDHOLD AV ALKOHOLLOVEN

Formål
Sanksjonssystemet skal sikre at

. Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven

. Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av annen lovgivning
når bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål

o Bevilling som ikke utøves i samsvar med gjeldene lover og regler inndras, hvor
andre virkemidler har ført fram eller overtredelsens grovhet tilsier at bevillingen skal
inndras uten at andre virkemidler er prøvd.

Nedenfor er de bestemmelse som er vedtatt i henhold til alkohollovens $ 1-8, $ 10

$1-8. Inndragníng av salgs- og skjenkebevíllínger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,

eller for en kortere tid dersom vilkårene i $ 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom

bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven 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 nevnt i
straffeloven $ 186.

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter

f,ørste og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike

typer overtredelser.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet iløpet av det siste året. Departementet

gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene

etter første ledd ikke foreligger.

s t0-t
Bestemmelsene om pdkktildeling og inndragning i $ 10-2 til $ 10-6 gjelder der kontroll

gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter,

avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter

etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formåI, eller plikter som følger av

vilkår i bevillingsvedtaket.

s 10-2.
Ved overtredelser som nevnt i $ 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall
prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.
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Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det iløpetav
toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på
inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf.
alkoholloven $ 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf.
alkoholloven $ 1-10 første ledd.

S 10-3. Følgende overtredelserfører til tildeling øv åtte prìkker:
- salg, utlevering eller skjenking til person som er under l8 år, jf. alkoholloven $ 1-5 annet

ledd
- brudd på bistandsplikten, jf. $ 4-1 annet ledd i denne forskriften
- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven $ 3-9 og $ 4-7
- hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven $ 1-9.

Folgende overtredelser fører til tildeling av ftre prikker:
- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. $ 3-l i denne

forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler,
jf. $ 4-2 første ledd i denne forskriften

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven $ 3-7 og $ 4-4
- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven $ 1-5

første ledd
- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf.

alkoholloven $ 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelserfører til tildelìng av to prikker:
- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater
stedet,jf. $ 4-1 i denne forskriften

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven $ 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i
denne forskriften

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften

- brudd på krav om styrer og stedfortreder,jf. alkoholloven $ 1-7c
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven $ 1-8 annet ledd
- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven $ l-8 annet ledd.

Følgende overtredelserfører tíl tíldeling av én prikk:
- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. $ 4-6 i denne forskriften
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. $ 4-5 i denne forskriften
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. $ 4-4 i denne forskriften
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. $ 4-4 i denne forskriften
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. $ 3-3 i denne forskriften
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven $ 3-2 og $ 4-3
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven $ 9-2, if . kapittel 14 i denne forskriften
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- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven $ 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven $ 3-l sjette ledd, $ 4-1 annetledd, $ 8-6, $ 8-6a, $ 8-12 og $ 8-13.

s 10-4.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen
tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av $ 10-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker
for en overtredelse enn det som følger av $ 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende
omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av $ 10-2, i de

alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes
særskilt i vedtaket.

s 10-s.
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven $ 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse
med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak
om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

s 10-6.
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven $ 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av
prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.
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Vedlegg:
Saksbehandlingsregler for inndragningssaker

SAKSBEHANDLINGSREGLER I INNDRAGNINGSSAKER

Før vedtak treffes skal bevillingshaver varsles om at bevillingsmyndigheten vurderer å inndra
bevillingen. Bevillingshaver må gis en rimelig tid til å uttale seg i sakens anledning.
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette
omfatter bl.a. å sørge for at uttalelser fra bevillingshaver vurderes.

I forvaltningsloven $$ 18 og 19 er det regler om hva en part kan kreve innsyn i. Dette gjelder
først og fremst alle sakens dokumenter. Bevillingshaveren har i en viss utstrekning rett til å
gjøre seg kjent med faktiske opplysninger i interne dokumenter.

Inndragningsvedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen må fremgå av brevet til bevillingshaver
Begrunnelsen skal inneholde følgende:

a

a

Hvilket rettslig grunnlag som anføres, d.v.s. hvilke regler som er brutt.

Dernest må begrunnelsen inneholde en redegjørelse for det faktiske grunnlaget for
inndragningen.

Endelig må begrunnelsen inneholde de hovedhensyn som har vært avgjørende for
inndragningen. Hvis det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvelsen i inndragningssaker,
vil en kunne henvise til disse.

Bevillingshaver skal underrettes om vedtaket. Forvaltningsloven $ 27 inneholder regler om
hva en part skal underrettes om når det er truffet et vedtak om inndragning.

Bevillingshaver underrettes om begrunnelsen for vedtaket og retten til å klage over
inndragningsvedtaket. Klageretten fremgår av alkohollovens $ 1-16 og er noe begrenset i
forhold til de klageregler som er inntatt i forvaltningsloven.

Ved inndragning må kommunen opplyse om at det kan søkes om utsettelse av iverksetting av
vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Hvis det begjæres utsettende
virkning av et vedtak (kun ved inndragning) må den behandles straks.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal det gjøres oppmerksom på retten til
innen tre uker å kreve dekning for vesentlige sakskostnader som har værtnødvendig for å få
vedtaket endret,jfr. fizl. $ 36.

a
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