Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker är en del av den svenska
alkoholpolitiken och styr hur serveringen får bedrivas. Syftet är att minska
skadorna av alkoholkonsumtionen.
Alla som serverar alkoholhaltig dryck har ett personligt ansvar, om denne tex.
serverar ngn som är under 18 år eller som är märkbart påverkad så kan de
personligen ställas till svars för detta och riskerar både böter och fängelse.
Huvudansvarig är den som är tillståndshavare och om verksamheten ej sköts
på rätt sätt kan serveringstillståndet dras tillbaka. Med anledning av detta så
kan DU bli nekad servering om personal bedömer dig märkbart påverkad.
När någon bedöms så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att
han/hon inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för
någon annan omhändertas denne av polisman eller av vakt som sedan överlämnar
till polis.
Detta är en omhändertagande lag som syftar till att minska risken för den
omhändertagne att bli utsatt för brott eller utsätta andra för brott. Blir du
omhändertagen registreras detta och polisen är skyldig att meddela
transportstyrelsen,
socialtjänsten
samt
vapenregistret.
Har
du
flera
omhändertaganden inom kort tid kan detta påverka körkortstillstånd.
TREVLIG SOMMAR !
Polisen Skellefteå

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
SKELLEFTEÅ KOMMUN

Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin, starköl och öl (folköl) får inte förtäras
inom nedan angivna områden annat än i samband med tillåten
servering därav.
A. Ett område i centrala Skellefteå, som i norr avgränsas av
järnvägen, i söder av Skellefte älv, i väster av
Lasarettsvägen och i öster av Viktoriagatan.
B. Nordanåområdet, som i norr avgränsas av Kyrkstadsvägen
och gångvägen till Strandgatan, i söder av Skellefte älv samt
i väster av en linje från Brunnsgårdskurvan rakt söderut till
älven och i öster av en linje från Lasarettsvägen rakt söderut
till älven.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon
av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §
första och andra styckena, 16, 17 och 18 §§, kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

