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Kontaktinformasjon: 
www.arendal.kommune.no 

telefon: 37 01 30 00  
postmottak@arendal.kommune.no 

Postadresse:  
Postboks 780, Stoa  

4809 Arendal  
Sam Eydes plass 2 

Organisasjon: 
Org.nr.: 940493021 

IBAN: NO6730004049019 
SWIFT: PLUSNO22 

Bank: 
Sparebanken Pluss 

bankkontonr.: 3000 40 49019 

 

 

    
 
Helse- og omsorgsdepartementet Dato: 17.01.2014 

Postboks 8011 Dep  Vår ref: 2010/3711 - 144 

0030 OSLO Deres ref:  

 Arkivkode: U60  
 Saksbeh.: Gunn Haga Brekka 

 Tlf.: 37013515   

 
 
 
 

Høringsuttalelse fra Arendal kommune til forslag om endringer i 
alkoholregelverket 

 

 

Kontrollutvalget – alkohol har etter fullmakt fra formannskapet i Arendal følgende uttalelse til 
høring om endringer i alkoholregelverket; 

 

Generelt er det viktig at salg og skjenking av alkohol skjer innenfor klare krav til uttalelse som 
lovverket setter. Kommunene er hovedaktører lokalt i forhold til kontroll og reaksjon. Samtidig 
er det viktig å ha et godt samarbeid med bevillingshaverne slik at de hele tiden kjenner 
”spillereglene” for salgs- og skjenkebevillinger. 

Arendal kommune støtter i all vesentlighet Helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endringer i alkoholloven og forskrift til alkoholloven, med følgende kommentarer; 

 

1. Forslag til normerte regler for inndragning. 
 

Arendal kommune ser det som positivt med normerte regler for inndragning av bevilling. 
Dette vil bety likere behandling av skjenkesteder i nabokommuner. Kommunen har for 
øvrig følgende kommentar til prikkbelastningssystemet; 

 

 Under punkt 2.7.4 står det at ”Prikker som er lagt til grunn for et 
inndragningsvedtak skal ikke kunne legges til grunn for senere 
inndragningsvedtak.” I kapittel 7.2 § 10-2 står det følgende; ”Dersom 
bevillingshaver i løpet av en periode på tre år har begått overtredelser som har ført 
til tildeling av til sammen 8 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for en 
periode på en uke. Dersom det i løpet av treårsperioden er tildelt flere enn åtte 
prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.” 

Arendal kommune vil presisere at det er viktig å klargjøre hvordan reglene om opptjening 
skal fungere i praksis. I Arendal har det vært praktisert en strengere reaksjon dersom det 
har vært brudd på samme bestemmelse i alkoholloven/forskriften to ganger enn dersom 
det er brudd på to ulike bestemmelser. Det har også vært reagert strengere ved 
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overtredelse nummer to enn ved overtredelse nummer en. Det er viktig å få med en 
presisering av dette i endringsloven. 

 

 Vedrørende ny § 10-3, type overtredelse/antall prikker. 

Arendal kommune mener det er viktig å være strenge i forhold til å skjenke til personer 
åpenbart påvirket av rusmidler. I vårt alkoholpolitiske styringsdokument slås det like hardt 
ned på skjenking til dette som skjenking til mindreårige. Arendal kommune mener det bør 
gis 8 prikker for skjenking til åpenbart påvirkede personer.  

Arendal kommune mener Brudd på regler om skjenkemengde, 2 og 4 cl, jf. 
alkoholforskriften § 4 – 5 bør gi to prikker og ikke en. 

 

2. Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

 

Arendal kommune støtter forslaget om å forskriftsfeste krav om at en tredjedel av 
kontrollene skal utføres i løpet av de siste tre timene av skjenketiden natt til lørdag og natt 
til søndag hvor det erfaringsmessig er størst risiko for. Vi er enige i at dette bør gjelde de 
typiske skjenkestedene og ikke institusjoner og lignende. Kommunene bør selv kunne 
definere hvilke skjenkesteder dette gjelder ut fra blant annet type serveringssted og 
åpningstider. Vi har også sett viktigheten av to kontrollører ved skjenkekontroll, men ser 
ikke behovet for dette ved kontroll av salgssteder. 

 

3. Forslag om mindre forskriftsendring knyttet til kunnskapsprøven. 

 

Arendal kommune slutter seg til prinsippene som ligger i høringen, men vil bemerke at 
ikke alle kommuner har like enkel adgang til publikums-pcer. Spesielt ikke når flere tar 
prøve samtidig. Det bør derfor være mulig å skrive ut prøven. Det bemerkes også at 
prøvetiden kunnskapsprøven per i dag er 60 minutter. 

Arendal kommune vil foreslå at kunnskapsprøven også skal kunne gjennomføres på 
andre språk, engelsk som et minimum. Mange skjenkesteder ønsker at flest mulig skal 
gjennomføre kunnskapsprøven hos kommunen. Restaurantbransjen består av mange 
nasjonaliteter. Det viktigste er at de forstår reglene for skjenking. 

 

4. Forslag om justering av bevillingsgebyrene. 

 

Arendal kommune ser positivt på inndelingen i søknadsgebyr om omsetningsgebyr. På 
denne måten kan en få fanget opp søknader om endringer i bevillingen underveis i 
perioden. En del steder, f. eks kafeer med bevilling, skjenker kun noen få liter i året. 
Arendal kommune mener det vil være urimelig med et søknadsgebyr av størrelsesorden 
8000,- for disse. Vi foreslår en differensiering etter type skjenkested.  

Arendal kommune vil sterkt fraråde departementets forslag til søknadsgebyr på kroner 
8000,- for en enkelt bestemt anledning. Vi foreslår at det settes et minstegebyr på for 
eksempel kr. 1000,-, og at kommunene selv kan vedta regelverk for gebyrer opp til kr. 
8000,- i forhold til type arrangement og størrelsen på disse. Under bestemmelsen en 
enkelt bestemt anledning ligger også små arrangementer som kunståpninger, 
intimkonserter etc. Vi vil imøtekomme en differensiering av søknadsgebyr etter størrelse 
på arrangementet. 
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5. Forslag om anledning til bøtelegging ved festivaler og lignende. 

 
For å sikre en mest mulig rettferdig behandling av serveringssteder i forhold til 
festivaler/arrangementer ber Arendal kommune om at det blir gitt anledning til å reagere med 
bøter ved brudd på alkoholloven for bevillinger som er innvilget for mindre enn 4 uker, og at 
det fastsettes nasjonale satser for dette tilsvarende prikksystemet. 

 

 

Med hilsen 
 
 
Gunn Haga Brekka 
Konsulent 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


