Halden kommune

Arkivkode:

U63

Arkivsaksnr:

2009/1725-17

Journal dato:

15.05.2017

Saksbehandler:

Håkon Magne Knudsen

Utvalgssak
Utvalg
Kontrollutvalget for alkoholsaker

Utvalgssak

Møtedato
23.05.2017

Utsendte vedlegg
1
Tillegsrapport Securitas - Park Hotell 22.04.2017
Medsaksbehandlere

Forslag til vedtak om tildeling av prikk - Park Hotell 22.04.2017
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Det nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet

Rådmannens innstilling:
For brudd på Alkoholovens forskrift § 4-4 , og i tråd med Bevillingsreglementet og retningslinjer for
utøvelse av kontroll med salgs- og skjenkesteder kapittel 12 gis Park hotell 1 prikk.

Bakgrunn

Det overordnede målet i norsk alkoholpolitikk er å redusere de negative konsekvensene alkohol har
for enkeltpersoner, for tredjepersoner og for samfunnet. Kompetanseheving, samarbeid og styrket
kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene om en god og forsvarlig alkoholpolitikk og
dermed en god folkehelse.

Kontrollørene ankom skjenkestedet klokken 19:07.
Inn fra inngangspartiet på stedet var det en sofagruppe med en sofa, et bord og 2 stoler til høyre
for inngang. Forbi sofagruppen på høyre side var det en skranke på ca. 4 meter. Rett frem fra
inngang var det en dør inn til en spisesal. Til høyre for døren var det en sittegruppe på en 3 seter
sofa med 2 stoler rundt et bord. Til venstre for inngang var det en åpning i veggen hvor man kom
gjennom til en stue med flere sittegrupper langs veggen og en tv midt på veggen.
Kontrollørene så at det var en del russ utenfor hotellet og valgte å sitte i bilen for å observere før
de gikk inn.

Da kontrollørene gikk inn på skjenkestedet satt det flere russ på sittegruppen til høyre for
inngangsparti og det sto en del russ til venstre for inngangsparti. Kontrollørene ble
oppmerksomme på en mannlig gjest som gikk med en 0,5 Carlsberg i hånden klokken 19:20.
Mannlig gjest var ca. 18 år, ca. 175 høy, brunt hår, blå russedress og mørke sko heretter kalt
mann 1. Mann 1 gikk lengre inn i lokalet og kontrollørene ble oppmerksomme på en annen
mannlig gjest som kom gående klokken 19:22 heretter kalt mann 2. Mann 2 var ca. 18 år, ca. 175
høy, ikledd svart jakke, svart caps og blå russedress. Mann 2 drakk av en 0,5 l ølboks merket
Carlsberg og gikk ut av hotellet og stod utenfor og ventet på taxi. Like etter kom mann 1 gående
med ølboksen i hånden som nå var åpen og han tok en slurk fra ølboksen før han så gikk utenfor
for å vente på taxi. Mann 1 sto og drakk av ølboksen også utenfor inngangen.
Da kontrollørene gjennomgikk kontrollen sammen med ansvarshavende, Ma Jeacelle Maglasang,
informerte de om avviket og at det ville bli skrevet en tilleggsrapport ihht alkohollovens forskrift
§ 4-4 samt om kommentarfristen.
Bevillingsmyndighetens vurdering er at det er brudd på Alkohollovens forskrift 4-4 da det ble
konsumert medbrakt alkohol på hotellets skjenkeområde.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

X

X

Konklusjon
Det konkluderes i tråd med Rådmannens forslag til vedtak.
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Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
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