EVENES KOMMUNE
Retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikke
1. Skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene
begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
2. Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at skjenking foregår i overensstemmelse med
alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i denne.
3. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med utøvelsen av skjenkingen og er
ansvarlig for at alle som skjenker er gjort kjent med regelverket for skjenking av
alkoholholdig drikk.
4. Den som skjenker alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år og i gruppe 3, 20
år.
5. Skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2 må ikke skje til personer under 18 år og
for gruppe 3 under 20 år selv om vedkommende viser fram fullmakt fra foresatte eller
andre.
6. Ved tvil om alder har man en rett og plikt til å kreve legitimasjon.
7. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
8. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet,
har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver
har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.
9. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av
rusmidler, eller skjenke på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler,
må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er
fjernet.
10. Det må videre påsees at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven ikke
drikker alkohol som skjenkes andre gjester.
11. Det må påsees at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar
alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.
12. Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Dette gjelder dog ikke for servering av
coctails.
13. Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig
utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig
erstatning for alkoholholdig drikk.
14. Det må påsees at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige.
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