Trondheim kommune

Saksframlegg
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING – CAFE VIVALDI AS – CAFE VIVALDI
Arkivsaksnr.: 08/3934

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Cafe Vivaldi AS – Cafe Vivaldi, org. nr. 982 749 638,
Thomas Angells gt. 10b, i fem uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd, samt delegeringsreglementet pkt. 5 og formannskapets vedtak av
12.10.10.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved politikontroll natt til 12. april 2011.
For nærmere begrunnelse vises til saksframlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jf. forvaltningsloven §
42, 1. ledd, 1. pkt.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Saken ble behandlet i bevillings- og kontrollutvalget den 16. juni 2011. Rådmannens forslag ble enstemmig
anbefalt (2Ap, FrP, H).

Bakgrunn
Det ble gjennomført politikontroll ved Cafe Vivaldi natt til 12. april 2011, da politiet mottok melding om bråk
tilknyttet stedet.
Under kontrollen ble det avdekket brudd på lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. v (heretter
alkoholloven) og forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig
drikk m. v for Trondheim kommune (heretter åpningstidsforskriften) da det ble skjenket alkoholholdig drikk ut
over tillatt skjenke- og åpningstid.
Bevillingsmyndigheten sendte brev med ”anmodning om redegjørelse”, datert 14. april 2011 (vedlegg 1). Den
2. mai 2011 ble varsel om mulig inndragning sendt til bevillingshaver med vedlagt politirapport (vedlegg 2 og 3).
Bevillingshaver har gitt tilsvar i brev av 24. mai 2011 (vedlegg 4), og det ble avholdt møte den 3. juni 2011 for
gjennomgang av tilsvaret (vedlegg 5).
Møtet den 3. juni 2011 ble avholdt da inngitt tilsvar er skrevet på engelsk. Innehaverne av Cafe Vivaldi, Grant
Harrison og Matthew Suen, er av utenlandsk opprinnelse. Harrison snakker og forstår godt norsk, mens Suen
er engelskspråklig. Møtet ble avhold for å være sikre på at det ikke forelå noen kommunikasjonssvikt mellom
dem og rådmannen, samt at de forsto prosessen videre i saken. På spørsmål ble det svart bekreftende på at de
forsto rådmannen sin forklaring av regelverk og prosess, og at de har fått sagt det de ville si i saken.
Vurdering
Alkoholloven § 4-4, 4. ledd hitsettes:
”Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00.
Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.”

Med hjemmel i alkoholloven § 4-4 har bystyret i Trondheim vedtatt åpningstidsforskriften. Forskriften § 2, 4.
ledd hitsettes:
”For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdige drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal
opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn
kl.02.00.”

Begrepet ”skjenking” er definert i alkoholloven § 1-4, 2. ledd:
”Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det
drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets
nærmeste tilliggelser.”

Det følger av politirapporten (vedlegg 3) at ”ca kl. 03.49 mottok vi melding fra operasjonssentralen om at det
var meldt om bråk fra utestedet Vivaldi og bakgården utenfor (…) Vi kjørte til stedet og ankom ca kl. 03.55.
Fra gaten kunne vi se og høre at det var fest inne på Vivaldi. I det vi gikk inn i lokalet observerte pb. Kopreitan
en person med gul t-skjorte som sto bak bardisken. Da han så oss begynte han hastig å rydde gjenstander fra
bardisken.”
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Hendelsesforløpet er ikke bestridt av bevillingshaver.
Bevillingshaver har i sitt tilsvar fremlagt dokumentasjon på innslag på kasse 12. april 2011 fra kl. 02.00 til kl.
03.23, som viser at det foregikk salg av alkoholholdig drikk til minimum kl. 03.23. Hvorvidt kjøpssituasjonen
er observert/dokumentert er ikke avgjørende for begrepet ”skjenking”, jf. ovenfor. På bakgrunn av
politirapporten, samt tilsvar fra bevillingshaver, legger rådmannen til grunn at det foregikk skjenking av
alkoholholdig drikk til kl. 03.55 natt til 12. april 2011.
Bevillingshaver har redegjort nærmere for hendelsesforløpet. Det fremkommer av tilsvaret at de ansatte ved
Cafe Vivaldi hadde vunnet en ”bartenderkonkurranse” på et annet skjenkested, og at de feiret seieren på Cafe
Vivaldi. Det er forklart at det ikke bare var ansatte som deltok i feiringen, men en blanding av ansatte, venner
og nære bekjente. Videre anføres at festen var privat, og at det ikke forelå noen intensjon om profitt eller
regelbrudd fra bevillingshaver sin side. Det er anført at foreliggende brudd på alkohollovgivningen ikke er å
anse som et grovt brudd da det ikke er slik at Cafe Vivaldi først har forholdt seg til vedtatte skjenke- og
åpningstider, og deretter fortsatt skjenkingen i to timer. Cafe Vivaldi var stengt da bartenderne deltok i
konkurransen, og heller ikke åpen for offentligheten under feiringen. Avslutningsvis er det anført at Cafe
Vivaldi vil gå konkurs ved en eventuell inndragning av skjenkebevillingen i fem uker.
Rådmannen finner grunn til å opplyse om adgangen for eier, leier, driver eller ansatt til å drikke og servere
alkohol på skjenkestedet når det er å anse som ”eget bruk til sluttet selskap”, jf. alkoholloven § 8-9.
Bestemmelsen hitsettes:
”Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette
skjer uten vederlag:
1. i lokaler med tilliggelser hvor det drives serveringsvirksomhet
(…)
Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 1,2 og 3 gjelder ikke når eier, leier,
driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. (…)”

I rundskriv IS-5/2008 s. 142 presiseres unntaket som følger:
” Det er en forutsetning at det ikke benyttes varer som er knyttet til stedets ordinære skjenkedrift og varelager.
Den alkoholholdige drikk som konsumeres, må være privat innkjøpt og bevillingshaver må kunne godtgjøre
dette. Dersom det skjer en sammenblanding av skjenkevirksomhetens varer og private varer, vil dette være
bevillingshavers ansvar. (…)”

Det er fremlagt dokumentasjon fra bevillingshaver på at det ble foretatt salg av alkoholholdig drikk fra
baren på Cafe Vivaldi frem til kl. 03.23 den aktuelle natten. Bevillingshaver har ikke bestridt at varene som
ble solgt er knyttet til stedets ordinære skjenkedrift og varelager.
På denne bakgrunn mener rådmannen at bevillingshaver har overtrådt alkohollovens forbud mot å skjenke
alkoholholdig drikk mellom kl. 03.00 og kl. 06.00, samt åpningstidsforskriftens forbud mot å skjenke
alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.00. Se alkoholloven § 4-4, 4. ledd og åpningstidsforskriften § 2, 4. ledd.

Reaksjon
Etter alkoholloven § 1-8 første ledd kan bevillingsmyndigheten inndra en skjenkebevilling for resten av
bevillingsperioden eller for kortere tid dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven
eller bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven.
Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras og hvor lenge, kan det etter ordlyden blant annet legges vekt på
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type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er
gjort for å rette opp forholdet.
Det følger av Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser, vedtatt av bystyret
i Trondheim 22.05.2008, at det ved første gangs overtredelse normalt reageres med en skriftlig advarsel, jfr.
retningslinjenes punkt 2. 1. ledd. Ved gjentatt overtredelse reageres det med inndragelse av bevilling for en
periode fra 1 uke til 2 måneder, jfr. punkt 2, 2. ledd.
I retningslinjenes punkt 2, 3. ledd, fremkommer en skjerpet reaksjon for grove overtredelser, samt en
eksemplifisering av hvilke overtredelser som skal klassifiseres som grove. Bestemmelsen lyder som følger:
”Ved grove overtredelser skal det reageres med inndragelse i minimum 3 uker allerede ved første gangs overtredelse,
med mindre særlige grunner taler for en kortere inndragningsperiode. Som grov overtredelse regnes bl.a. salg og
skjenking til mindreårige, salg og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler og grove brudd på
salgs- og skjenketidene.”

Formannskapet har tidligere ansett brudd på salgstiden i butikk med 15 minutter som en grov overtredelse, og
inndratt bevillingen ved første gangs overtredelse, se formannskapssak 19/07 (arkivsak 03/32465).
Det er rådmannen sin vurdering at brudd på skjenketiden med 1 t 55 min er å anse som en grov overtredelse.
Rådmannen forholder seg til foreliggende praksis, og foreslår derfor at formannskapet inndrar bevillingen, jfr.
retningslinjenes punkt 2 tredje ledd og forvaltningspraksis.
Inndragningens lengde
Formannskapet vedtok i ovennevnte sak, 19/07, å inndra salgsbevillingen i to uker etter brudd på salgstiden
med 15 minutter. Bevillingshavers etterfølgende tiltak for å rette opp i forholdet, ved å installere låsbart gitter
foran de alkoholholdige varene, ble tillagt stor vekt i vurderingen av inndragningstidens lengde. På bakgrunn av
dette ble det vedtatt en kortere inndragningstid enn 3 uker.
I varsel om mulig inndragning foreslo administrasjonen å inndra skjenkebevillingen til Cafe Vivaldi AS i fem
uker.
Hendelsesforløpet er uomtvistet, og bevillingshaver har erkjent brudd på skjenketiden med 1 t og 55 minutter.
Det er rådmannen sin vurdering at foreliggende overtredelse er vesentlig mer klanderverdig enn ovennevnte
brudd på salgstiden med 15 minutter. Det var ikke en ren forglemmelse, eller brudd på interne rutiner, som
forårsaker at det ble avholdt fest etter tillatt skjenke- og åpningstid på Cafe Vivaldi.
Rådmannen finner ikke å kunne tillegge bevillingshaver sine anførsler om gode intensjoner betydning i
formildende retning, all den tid bevillingshaver er ansvarlig for å kjenne til vedtatte rammer for sin virksomhet.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at skjenkebevillingen inndras i fem uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
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Rådmannen i Trondheim, 17.06.11

Anne Sverkmo Behrens
kommunaldirektør

Marte Bjørnsen
jurist

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

1. Anmodning om redegjørelse
2. Varsel om inndragning med politirapport
3. Tilsvar fra bevillingshaver
4. Møtereferat

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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