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Høringsuttalelse- forslag til endring i alkohollovgivningen.

Sandefjord 18.12.09

Viser til departementets forslag til endring i alkoholloven av 23.09.09.

Sandefjord kommune har lest og vurdert endringsforslagene. Kommunen har særlig
kommentar til forslag om at alkohollovens maksimaltider for skjenking innskrenkes med en
time og forslaget om vurdering av mulighetene for raskere og strengere reaksjon når brudd på
salgs-og skjenkebevillinger avdekkes ved kontroll.

Høringsnotatet er forelagt helse og sosialutvalget i Sandefjord kommune som fattet følgende
vedtak den 15.12.09: helse og sosialutvalget slutter seg til rådmannens merknader til
høringsnotatet om endringer i alkoholloven. Se vedlegg.

Kommunens kommentar til innskrenking av maksimal skjenketid med en time.
Departementet foreslår at alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk
innskrenkes med 1 time, slik at skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 blir forbudet
mellom klokken 02.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk blir forbudt mellom
klokken 02.00 og 06.00. Tidligere var det anledning til å vedta skjenking til klokken 03.00.

Sandefjord kommune har benyttet sin frihet til selv å utforme en lokal tilpasset
alkoholpolitikk innenfor lovens rammer ved å vedta en forskrift for serveringsstedenes
åpnings og skjenketider, samt salgsstedenes tider for salg av øl i klasse b, c, d i Sandefjord,
vedtatt av Sandefjord bystyre 29.05.08.

Departementets forslag til maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2,
har Sandefjord bystyre vedtatt at skjenking mellom klokken 02.00 og 08.00 er forbudt.

For skjenkesteder på Sandefjord lufthavn Torp er skjenking mellom klokken 06.00 og 02.00
tillatt, jf endring i lokal forskrift § 4a datert 30.04.09.

Erfaring har vist at næringen og publikum har forholdt seg til tidspunktene på en god måte.
Politi og kontrollører har ikke notert problemer i forbindelse med innføring av maks
skjenketid til klokken 02.00.

Forslaget medfører derfor ingen endring for kommunen eller næringen i Sandefjord
kommune. Forslaget innebærer at kommunen mister muligheten til å forlenge skjenketiden til
klokken 03.00 slik man har hatt anledning til tidligere. Rådmannen kan ikke se at dette er en
unødvendig innskrenkning i det lokale selvstyre. Anbefalingene fra alle faglige innstanser er
klare på at innskrenkning i skjenketiden gir positive innvirkninger for både politi og
helsevesen.



Kommunens kommentar til raskere og strengere reaksjon når brudd på salgs og
skjenkebevilling avdekkes ved kontroll.
Departementet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på om det er hensiktsmessig å
innføre en midlertidig prøveordning, der kontrollører av kommunal salgs-og skjenkebevilling
kan gis kompetanse til å inndra salgs- skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd
på bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål.

I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Sandefjord 2008-2011 skal det i Sandefjord
føres en streng praksis vedrørende inndragning av bevilling ved alvorlige brudd på
alkohollovens regler. Ved inndragning skal en helg inkluderes.

Sandefjord kommune har i samarbeid med lokalt politi etablert en kontrollordning av byens
salgs og skjenkesteder, som fungerer godt. Det benyttes et privat firma som forestår
kontrollene. Kontrollørene samarbeider med politiet. Ved brudd på alkohollovens regler blir
kommunen rapportert. Kommunen vurderer om bruddet er alvorlig og skal medføre
sanksjoner. Det har vist seg at denne måten å håndtere brudd på alkohollovens regler ivaretar
næringen og sikrer rettsikkerheten. Det har vist seg at det sjeldent er behov for å stenge steder
i Sandefjord.

Dersom det ved en kontroll avdekkes forhold som det er nødvendig å umiddelbart gripe inn
overfor, fungerer politiets stengnings adgang, jf alkoholloven § 1-8a. Kontrollørenes
samarbeid med politiet gir også riktige og positive signaler overfor næringen.

Hvis kontrollørene skal gis fullmakt til å stenge et sted straks, vil kravet til kontrollørenes
kunnskap og erfaringer måtte forventes å være på et høyt nivå, tilsvarende politiets
kompetanse. Det vil stille store krav til kontrollørens evne til å vurdere situasjonen, slik at
stedet ikke stenges på feil grunnlag. I dag fungerer det slik at kontrolløren rapporterer til
kommunen om brudd, og kommunen kan på bakgrunn av kontrollørens opplysninger vurdere
sanksjon. Rettsikkerheten blir på denne måten godt ivaretatt.

Det vurderes at behovet for forsvarlig saksbehandling i forbindelse med stengning av et sted
er viktig, og erfaring viser at politiets stengningsadgang ivaretar behov for rask handling. Det
vurderes derfor som ikke ønskelig med en mer effektiv sanksjonsmulighet i form av
umiddelbar reaksjon ved overtredelse av bestemmelser i alkohollovgivningen som har nær
sammenheng med alkohollovens formål.

Sandefjord kommune har ikke funnet grunn til å kommentere nærmere de andre forslag til
endringer i alkoholloven, da spørsmålene ikke har vært behandlet i Sandefjord kommunes
rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Vedlagt følger saksfremlegg med merknader til høringsnotatet om endringer i alkoholloven
slik det ble forelagt helse og sosialutvalget i Sandefjord kommune

Med vennlig hilsen
for andefjord kommune
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