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Høring om endringer i alkoholregelverket - Høringsfrist er 08012014 
 
Politiet i Trondheim har i 2013 forsterket samarbeidet med lokale myndigheter og aktører 
for å redusere skadevirkningen av alkoholskjenking. Samarbeidet har inkludert 
bevillingsmyndigheten, brannvesenets forebyggende gruppe, skjenkenæringen og 
vaktselskapene. Vi har sammen oppnådd gode resultater. Det avdekkes vesentlig mindre 
overskjenking og vold i sentrum er redusert med mer enn 17% i forhold til 2012. 
 
I 2013 innførte bevillingsmyndigheten prikkbelastning for ulike overtredelser etter 
alkoholloven, serveringsloven og Lov om vaktvirksomhet. Samtidig er det etablert 
ordninger som utelivsparole hos politiet, der utelivsnæringen og vaktselskapene har vært 
målgruppen.  
 
I Trondheim har det i 2013 vært gitt to prikker for overtredelse av serveringslovens § 16 
hvis bevillingshaver ikke har hatt godkjent ordensvakthold etter pålegg fra politiet. I tillegg 
har man gitt to prikker, jf. § 11 i Lov om vaktvirksomhet, hvis ordensvakten under utøvelse 
av ordensvakthold, ikke har bært sitt ordensvaktbevis synlig.  
 
Politiet i Trondheim mener at dette er sanksjoner etter lover som har sammenheng med 
alkohollovens formål. Det har ansvarliggjort bevillingshaver, som etter serveringsloven er 
pliktig til enhver tid å dekke det aktuelle behov for ordensvakthold, og det har bidratt til å 
forplikte vaktselskapene sterkere hva gjelder internkontroll. 
 
Politiet i Sør-Trøndelag mener at erfaringene med dagens prikkbelastningssystem er en 
suksess. Hvis slike sanksjoner ikke lenger kan benyttes, tvinges politiet i større grad til å 
benytte straffesakssporet når overtredelser avdekkes. Det er etter vår oppfatning ikke 
effektivt og hensiktsmessig. Slike straffesaker blir vanligvis henlagt av kapasitetshensyn. 
 
Vi mener også at det bør åpnes for prikkbelastning for andre mindre alvorlige lovbrudd. 
Bevillingshaver plikter etter serveringsloven å hindre lovbrudd i forbindelse med 
virksomheten. Prikkbelastning er en form for advarsel som kan gis hvis man f. eks. 
avdekker at gjester har omsatt narkotiske stoffer på serveringsstedet. Vi oppfatter at 
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bevillingshavere selv etterspør en slik ordning da det oppleves som rimelig at man får en 
mulighet til å innrette vaktholdet på en slik måte at lovbrudd kan forhindres.  
 
Politiet i Sør-Trøndelag mener at man aktivt bør benytte de mulighetene 
forvaltningslovgivningen gir for å forebygge lovbrudd i forbindelse med alkoholservering. 
Vi erfarer at et prikkbelastningssystem har legitimitet og vi ser at effekten av at 
bevillingsmyndigheten har et slikt system er god. 
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