Verdal kommune
Rådmannen

LILLE NEW YORK AS
Jernbanegata 21
7650 VERDAL

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/3151

Dato: 03.12.2019

Til uttalelse - rapport fra skjenkekontroll 19.10.19 - forhåndsvarsel om
prikktildeling og inndragning av bevilling
Vi har fra Nokas mottatt rapport fra skjenkekontroll utført 19. oktober 2019. Denne
rapporten skal være sendt/levert dere direkte.
Det er i rapporten fra 19. oktober rapportert to tilfeller av gjester som er åpenbart påvirket,
og et tilfelle om skjenking av alkoholholdig drikk etter stengetid. Skjenking av gjester som
er åpenbart påvirket av rusmidler er et brudd på forskrift til alkohollovens § 4-1 og 4-2 der
det står:
«§ 4-1.Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har
bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt
til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.
§ 4-2.Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av
rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må
det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»
Tidsinnskrenking for skjenking av alkoholholdig drikke brudd på alkohollovens § 4-4 der
det bl.a. står:
§ 4-4 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av
annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
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.»
I Verdal har vi følgende bestemmelser for skjenketid:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2: fra kl 08.00 til kl. 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført
skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven,
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bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål,
eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver
et bestemt antall prikker.
Jfr forskrift til alkohollovens § 10-3 er det som er rapportert etter skjenkekontrollen 19.
oktober 2019 overtredelse som for Lille New York medfører tildeling på tilsammen 8
prikker.
Dersom Lille New York, org.nr. 922 539 685, i løpet av en periode på to år tilsammen får 12
prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden
skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av
om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden
Lille New York vil få, hvis formannskapet vedtar 8 prikker for brudd på forskrift til
alkoholloven § 4-1 og § 4-2 og brudd på alkohollovens § 4-4 den 19. oktober 2019
tilsammen 12 prikker. Dette vil gi en inndragning av skjenkebevillingen i 7 dager.
Dere blir i henhold til forvaltningslovens § 16 varslet om dette.
Før saken blir lagt fram for formannskapet i Verdal til behandling, sendes rapporten fra
Nokas til dere for evt. uttalelse.
En evt. uttalelse til rapporten sendes:
Verdal kommune
Rådmannskontoret
Postboks 24
7651 Verdal
Evt. på mail til: lier@verdal.kommune.no
innen torsdag 2. januar 2020.

Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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