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Rådmannens forslag til vedtak:
Kornmagasinet v/Sebastians AS gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for
reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, for overtredelse
av alkohollovens bestemmelser § 4-4, 1., 2. og 6. ledd.
Vedlegg:
Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas Security AS har i brev datert 31.01.2011 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll
på Kornmagasinet den 29.01.11:
”Det ble natt til lørdag 29. januar gjennomført en runde med skjenkebevillingskontroller på
sen kveld. Dette for å kontrollere om stedene sluttet serveringen til rett tid, og om at gjestene
ble fjernet fra lokalene til rett tid.
Ved et sted ble skjenkingen stoppet kl 0200, men kontrollørene ble igjen i lokalet for å se at
de ansatte fikk tømt lokalet til kl 0230. Klokken 0230 ble kontrollørene fratatt alkoholen som
de hadde. Da den ene kontrolløren spurte servitøren kl 0240 hvorfor de andre i lokalet fikk
sitte og drikke opp alkoholen, ble de tilbudt å få en halv øl hver. Dette takket kontrollørene
nei til. Etter hvert gikk kontrollørene til utgangen hvor de observert videre. Den 3.
kontrolløren ankom lokalet kl 0250 — 0255 for å redegjøre for kontrollen. Det var da
fremdeles 2 personer som sto i nødutgang og røykte og 4 — 6 personer som sto ved baren.
Kontrolløren så minst 3 halvfulle ølglass på bardisken foran personene.

Kontrolløren redegjorde for at utskjenket alkohol skal være konsumert innen kl 0230, og at
gjestene skal forlate lokalet. Servitøren fortalte da at de skulle være ute etter 5 — 10 minutter.
Kontrollørene ventet utenfor lokalet til kl 0330 uten at noen forlot lokalet. Ved en kontroll
igjen kl 0425 hørtes det fremdeles musikk fra lokalet.”
Dette er avvik mot følgende paragraf i Alkoholloven og vedtatt skjenketid i Verdal kommune:
§ 4-4, 1. ledd. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan
skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til
01.00.
§ 4-4, 2. ledd. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested
innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
§ 4-4, 6. ledd. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
Verdal formannskap vedtok i møte 19.06.08 i sak 90/08 følgende skjenketider for
bevillingsperioden:
”Formannskapet fastsetter følgende generelle skjenketider i Verdal kommune for
bevillingsperioden 1. juli 2008 – 30. juni 2012:
For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):
For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)

Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.”

I henhold til Verda l kommunes ”Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for
omsetning av alkoholholdig drikk overtres” pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på
regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholoven av 02.06.1989
m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal
administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt ikke
annet fremgår av disse retningslinjer.
Videre i nevnte retningslinjer § 2, pkt. 2 står følgende:
”2. Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og salg av alkoholholdig drikk
gruppe 1, gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras fra 1 dag til 3 uker.”
Skjenkestedet skriver følgende i sitt tilsvar til skjenkerapporten:
Har i dag mottatt rapport fra Nokas fra skjenkekontroll 29. Januar.
Det ble ikke skjenket alkohol etter fastsatte tider, og alle ble fratatt alkoholen kl0230, det som
stod rundt om i lokalet, var alkohol som ikke var ryddet bort ennå.
Etter at kontrollørene forlot kornmagasinet, gikk alle bortsett fra 1 servitør og 1 vakt som
ryddet lokalene. Det er ganske vanlig at vi blir i lokalene og rydder og vasker til etter kl04.
Det stemmer ikke at de øvrige ble igjen, men forlot stedet og dro hjem i sine biler.
Det er krysset av for brudd på røykeloven og reklameloven, kan dette være at våre ansatte
røyker ute på balkongen? Det er jo utendørs og med container for aske.
Legger ved link til vår videodisplay på youtube, så kan du se hva vi har på vår bar skjerm.
Det er ikke avbildet alkoholholdige drikker, kun informasjon om våre alkoholfrie alternativer

og våre drinker uten alkohol:
http://www.youtube.com/watch?v=jBBeHWcis2Q&feature=player_detailpage
Vi har allerede innført internkontroll og opplæring i alkohol loven for samtlige ansatte ved
bedriften, også vakthold, og vi har vært meget strenge på skjenketider og synkroniserer
veggurene i barene hver kveld.
Slik som rapporten fremstår, driver vi kornmagasinet uten hensyn til alkohol loven, dette
stemmer overhodet ikke, og vi ser fram mot en solid og langsiktig drift ved huset.
Undertegnede ble dessverre syk denne nevnte kvelden og dro hjem kl00.30, lokalet var da
under kontroll, vakthold hadde god oversikt og kvelden fremsto som rolig og hyggelig.
At det oppstår forvirring under stenging er dessverre et kjent fenomen, noen har mistet
mobiltelefon, andre har glemt hansker og det blir mye ut og inn før vi endelig får låst dørene,
men vi arbeider stadig for å bli bedre på dette feltet.”
Når det gjelder brudd på forbud mot reklame for alkoholholdig drikk er dette kun en
feilkryssing av kontrollør og dette forholdet er derfor ikke til behandling.
I forhold til brudd på røykeloven så var det to ansatte som røykte i døråpningen slik at røyk
sivet inn i lokalet, og regnes dermed som et brudd på røykeloven, jfr. Tobakkskadelovens §
12, 1. og 3 ledd der følgende står bl.a.:
1. ledd: I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være
røykefri….
3. ledd: Røyking kan ikke tillates i serveringssteder…..

Vurdering:
Ut i fra det som er beskrevet i rapporten fra NOKAS finner administrasjonen det som
bekreftet at det ved Kornmagasinet ble konsumert alkoholdholdig drikk etter kl. 02.30. I
tillegg ble kontrollørene tilbudt å få en ½ øl hver når det ble stilt spørsmål om at andre fikk
drikke opp sin øl. Dette skjedde også etter kl. 02.30. Dette er brudd på alkohollovens § 4-4 1.,
2. og 6. ledd og rådmannen vil tilrå for formannskapet at det i henhold til retningslinjer for
reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2 gis skriftig advarsel, med den begrunnelse at
dette er første gangs overtredelse av vedtatte skjenketider.

