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INFORMASJON OM BEVILLINGSPERIODEN 2020-2024
Den 17. juni 2020 behandlet bystyret i Trondheim sak 112/20, “Fornyelse av salgs- og
skjenkebevillinger 2020-2024”. Her ble det blant annet vedtatt hvordan prosessen for kommende
bevillingsperiode skal gjennomføres, og forskrift og retningslinjer ble revidert. Protokoll fra møtet
ligger på www.trondheim.kommune.no. Nedenfor følger viktig informasjon til alle bevillingshavere
om fornyelsen, omsetningsgebyr for 2019/2020 samt om nytt søknads- og saksbehandlingssystem.
Bevillingsperiode, forskrift og retningslinjer
I bystyremøtet 17. juni ble nytt regelverk for salgs- og skjenkebevillinger i Trondheim kommune
vedtatt for bevillingsperioden 2020-2024. Dette gjelder “forskrift om åpningstider for
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim
kommune” og “retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger”. Disse trer i
kraft 1. oktober 2020. Forskrift og retningslinjer er vedlagt. For bevillingshavere av salgsbevilling vil
ikke det nye regelverket medføre endringer i forhold til salgstider for alkohol eller annet.
Vedrørende den kommende bevillingsperioden vedtok bystyret at dagens salgsbevillinger, med
noen få unntak, ikke skal opphøre den 30. september 2020, men løpe videre i en ny fireårsperiode
med opphør senest 30. september 2024. Dette betyr at bevillingshavere av salgsbevilling i
Trondheim kommune ikke trenger å søke om ny bevilling for kommende bevillingsperiode.
Eierskapsenheten vil innen 1. oktober sende ut nytt vedtak for perioden 2020-2024 til hvert
salgssted. Salgssteder som er omfattet av unntakene er varslet i eget brev.
Nytt søknads- og saksbehandlingssystem for salgs- og skjenkebevillinger
Trondheim kommune skal lansere nytt søknads- og saksbehandlingssystem for serverings-, salgsog skjenkebevillinger. Innlogging skjer via ID- porten, og her kan man finne informasjon om egne
bevillinger, gjøre endringer i eksisterende bevillinger (eksempelvis skifte av styrer og
stedfortreder), registrere omsetningstall og det kan søkes om nye bevillinger.
På grunn av uforutsette forsinkelser er lansering av systemet utsatt. Vi kommer tilbake med
lanseringsdato.
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Omsetningsgebyr
Bevillingshaverne skal hvert år sende inn skjema for forventet omsatt mengde alkohol for
inneværende år, samt faktisk omsatt mengde alkohol for året før. Fristen for innsending av dette
skjemaet i 2020 ble utsatt i vinter pga lansering av nytt saksbehandlingssystem som skal håndtere
registrering og fakturering av gebyret.
På grunn av forsinkelsen må vi likevel be dere om å fylle ut og sende inn vedlagte
omsetningsskjema. Frist for innsending settes til 30. september 2020.
Gebyret skal betales etter følgende satser, jf. alkoholforskriften § 6-2:
2019:
Alkoholholdig drikk gruppe 1: 0,21 kr per vareliter
2020:
Alkoholholdig drikk gruppe 1: 0,22 kr per vareliter
Gebyret utgjør per år minimum 1660 kr for 2019 og 1700 kr for 2020.
Informasjon om utfylling av skjema
På skjemaet skal det føres opp omsatt mengde alkoholholdig drikk for 2019, samt forventet
omsetning av alkoholholdig drikk for 2020.
Revisjonspliktige selskaper skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av revisor. Øvrige
bevillingshavere skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av regnskapsfører.
Vedlegg (for eksempel oppgaver fra leverandører) skal ikke sendes med.
Dersom dere trenger fristutsettelse må dette avtales med Eierskapsenheten før fristens utløp.
***
Dersom dere har spørsmål ber vi dere sende e-post til
skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.
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