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Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 

Jeanette Jensen  

Tlf: 57 84 55 34 
  13/16590 28.11.2013 

 

Postadresse Fakturaadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon:  Bankkonto 
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Høringsuttale fra Vågsøy kommune til forslag om endring av lov 
2.juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 205 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
 

Høringsuttale fra Vågsøy kommune til forslag om endring av lov 
2.juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 205 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
-normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll 
med bevillinger mv. blir vedtatt slik det går frem av vedlegg. 
 
 
Vågsøy kommune slutter seg til de forslag til endringer i lov og forskrifter som kommer frem 
av høringsnotatet med følgende tilleggskommentarer: 
 
 

 Søknadsgebyr bør kunne fastsettes av bevillingsmyndighet (kommunen) ut fra 

størrelse på bedrift og erfaringstall med omsetning. Bevillingsmyndighet bør gis 

mulighet til å differensiere gebyr for enkeltstående tilstelninger og for bedrifter med 

liten årlig omsetning. 

Prikkbelastning  
Kommunen ser det som positivt med innføring av et prikkbelastningssystem da dette vil gi 
nasjonale likheter og standardisering 
Saksbehandlingen vil bli enklere og lik praksis i landet vil være lettere og kommunisere ut og 
gjennomføre.  

 Prikkbelastning etter stengetid bør differensieres. Sanksjon med prikkbelastning bør 

vurderes strengere ved skjenking kl.05.00 enn ved skjenking kl.02.05 (når skjenking 

stenger kl.02.00) 

 Sen skjenkekontroll synes å være et egnet tiltak for å redusere over skjenking. 

Pålegg om slik kontroll må kunne avgrenses til skjenkesteder med lang åpningstid 

som foreslått i høringsnotatet. 
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 Ved inndragning bør en uke defineres fra mandag til mandag. 

 
 

 

Med vennlig hilsen¨ 

 

Vågsøy kommune 

Helse og omsorgsutvalget 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


