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Halden Pubdrift DA - Feelgood VO - Avvik 08.07.2017
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Usikkerhet knyttet til om skjenketiden ble overholdt jf. alkoholloven §4-4.
Rådmannens innstilling:

Det tildeles ikke prikker vedrørende dette avviket.
Bakgrunn:
Kontrollørene ankom skjenkestedet klokken 02.14. Det var 15 gjester i skjenkelokalet. De fleste
av gjestene satt foran bardisken. Kontrollører observerte ved ankomst en mann i baren med en
tilnærmet full flaske rosèvin som han hadde kjøpt i baren. Mannen var ca 185 cm høy, ca 55 år,
ikledd lys olabukse og svart t-skjorte. Mens ansvarshavende ga gjestene beskjed om at de skulle
stenge og derfor måtte forlate skjenkestedet, ga mannen utrykk for at han ønsket å drikke opp
vinen sin. Mannen var den eneste gjesten igjen i lokalet, og ansvarshavende svarte at han måtte
drikke opp vinen innen kl. 03:00. Kontrollører hørte at mannen spurte ansvarshavende om
hvorfor hun solgte han vinflasken når han ikke rakk å drikke den opp. Ansvarshavende svarte
igjen at han kunne drikke den frem til kl. 03:00, men de ble til slutt enige om at flasken kunne stå
bak bardisken til dagen etter, slik at han kunne fullføre den da. Kontrollører observerte at mannen
drakk av vinen klokken 02.32, 02.34 og 02:36 før han så forlot lokalet.
Brudd på skjenketidsbestemmelsene gir 4 prikker.
Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 og reglement for skjenking i Halden Kommune er
skjenketiden til 02.00.Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter
etter skjenketidens utløp.
Feelgood hevder i sitt tilsvar at det ikke riktighet at mannen drakk av vinen til kl. 02:36.

Konklusjon:
Bevillingsmyndigheten oppfatter at det er ulik oppfatning av saken. Jmf. Avviksrapport fra
Securitas og tilsvaret fra Feelgood. Bevillingsmyndigheten oppfatter at ansvarshavende denne
kvelden var aktiv med å få ut gjester til kl 02.30. Hun var i en dialog med den siste gjesten, mann
55 år som forlot lokalet rundt 02.36. Bevillingsmyndigheten velger å feste lit til ansvarshavende
ved Feelgood sin forklaring vedørende omstendighetene denne kvelden, innstiller på at det ikke
tildeles prikker vedrørende dette avviket.
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