RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG
SKJENKEBEVILLINGER
Vedtatt av bystyret i Trondheim 17.06.2020, sak 112/20.

1.0

Mål for bevillingspolitikken
1.1
Bystyret ser det som et mål å endre skadelige drikkemønstre, redusere ulovlig
omsetning av alkohol og å øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under
graviditet, i trafikken, i idretten og i samvær med barn og ungdom.
1.2

2.0

I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal kommunen ha som
mål å begrense de skader som alkoholbruk kan innebære for samfunnet og individet.
Det skal tas hensyn til om bevillingen kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for
yngre aldersgrupper.

Generelle bestemmelser
2.1
Formannskapet er bevillingsmyndighet etter alkoholloven, jf. kommuneloven
§ 10 nr. 2 og 23 nr. 4.
2.2

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis for
inntil 4 år av gangen, men ikke lengre enn til 30. september året etter at nytt
kommunestyre tiltrer.

2.3

Innvilgelse av søknaden må ligge innenfor lov, forskrift, kommunens alkoholpolitiske
målsettinger og de retningslinjer som er trukket for salg og skjenking.

2.4

Ved vurderingen av om bevilling skal gis, skal det legges vekt på stedets karakter, så
som driftskonsept og profil, standard og målgruppe, videre skal det legges vekt på
beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til bomiljøet for øvrig.
Det skal tas særlige hensyn til boligstrøk. Det kan også legges vekt på
næringspolitiske forhold.
I Trondheim gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen
stripping, erotisk dans, toppløsservering eller liknende. Konsepter som kobler denne
type underholdning med alkoholsalg kan virke belastende, diskriminerende eller
skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte og utøvere, barn og unge,
andre næringsdrivende i området og i kommunen for øvrig, på nærmiljøet og rundt
skjenkestedet, menneskeverd og likestilling.

2.5

Før vedtak treffes skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten, politiet og skatteog avgiftsmyndighetene.

3.0

4.0

5.0

Bevillingssøker
3.1
Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis til den for hvis regning
virksomheten drives, jf. alkoholloven § 1-4 b.
3.2

Bevillingssøker og personer som nevnt i alkoholloven § 1-7 b, må foruten å fylle
lovens vandelskrav være egnet til å ha salgs- og skjenkebevilling. Det skal legges vekt
på om søker tidligere har innehatt bevilling etter alkoholloven og måten denne har
vært utøvet på.

3.3

Bevillingssøker plikter å dokumentere opplysningene i søknaden, og de opplysninger
som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i alkoholloven §§ 1-7b og
1-7c er oppfylt. Herunder skal det dokumenteres at kravet til minstelønn etter
allmenngjøringsforskriften innenfor overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet
til enhver tid er oppfylt. Kravet til minstelønn inngår dermed i vurdering av vandel
etter alkoholloven § 1-7b.

3.4

Bevillingssøker må godtgjøre at det vil bli etablert pålitelige rutiner for å sikre sosial
kontroll med salg og skjenking og at bestemmelser fastsatt i alkohollov, forskrifter og
kommunens retningslinjer blir overholdt.

Styrer/stedfortreder
4.1
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes
av kommunen etter reglene i alkoholloven § 1-7c.
4.2

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven og bestemmelser som er gitt i medhold av denne.
Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling etter pkt. 8.0 og 9.0.

4.3

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål.

4.4

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i
virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har
styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen
av bevillingen.

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk
5.1
For å kunne innvilge skjenkebevilling må søker ha serveringsbevilling etter
serveringsloven § 3.
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5.2

Det gis ikke skjenkebevilling for utøvelse ved gatekjøkken.
Det gis ikke skjenkebevilling der pengeautomatspill er på – eller i tilknytning til
skjenkestedet.

5.3

I retningslinjene legges følgende definisjon til grunn, jf. forskrift av 8. juni 2005 nr.
538 § 1-1:
- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol.

5.4

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 g is til etablissement som har/får
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og som i hovedsak henvender
seg til et voksent publikum (20 år og eldre).
Det kan settes vilkår om 20-årsgrense etter kl. 23.00 der driftskonseptet tilsier det.
Spesielt er dette aktuelt for skjenkesteder som vil kunne tiltrekke seg ungdommer.
Fastsettelse av vilkår skjer etter en konkret helhetsvurdering.
Selv om etablissementet faller inn under hovedregelen gis ikke bevilling for
alkoholholdig drikk gruppe 3 til:
1. Etablissement som har omsetning av fast-food eller take-away som sin
hovedomsetning.
2. Etablissement lokalisert til vare- og kjøpesenter hvor virksomheten er en del av
tilbudet i vare- og kjøpesenteret. Utenfor kjøpesenterets faste åpningstid kan det gis
bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3.
3. Veikro eller annet etablissement innrettet for trafikk langs veien.
4. Etablissement lokalisert på campingplasser.
Når et gjelder pkt. 3 og 4 kan det gis bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 i
forbindelse med selskapelig samvær for sluttet lag.

5.5

Innenfor et område som begrenses av Nidelven i vest fra begynnelsen av Øvre
Bakklandet til Bakke bro, mot øst av Nedre Bakklandet og Øvre Bakklandet i hele sine
lengder og slik at alle eiendommer på østsiden av disse gateløp som har adresse til
disse to gater og alle eiendommer med adresse til Brubakken og til Lillegårdsbakken,
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på venstre side nedenfor Petersborg og på høyre side nedenfor Kristianfeldts gate,
settes et tak for tildeling av nye skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2
og 3 til steder som skal ha åpent ut over kl. 23.00. Dette gjelder også utvidelse på
utvendige arealer. Utvidelse av skjenkeareal og endring av driftskonsept kan ikke
finne sted med mindre det dreier seg mindre utvidelser og praktiske driftstilpasninger
som ikke medfører at formålet med innføringen av tak kan bli skadelidende.
Dette taket settes til 9 skjenkebevillinger. De 9 skjenkestedene kan få skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, med
mindre tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier at alkoholholdig drikk gruppe 3
ikke tillates skjenket.
5.6

Innenfor et område som er avgrenset av Nordre gate og Søndre gate, og Fjordgata og
Karl Johans gate, tildeles ikke nye skjenkebevillinger. Alle skjenkesteder med
beliggenhet i disse gatene omfattes av taket. Unntatt er skjenkesteder som avslutter
skjenkingen senest kl. 23.30 med konsumtid til kl. 24.00, hoteller og uteserveringer
tilknyttet allerede etablerte skjenkesteder. Videre innvilges bevillinger i lokaler hvor
forrige bevillingshaver gikk konkurs og ved eierskifte (uavhengig av om det foreligger
en overdragelse etter alkoholloven § 1-10, 1. ledd eller ikke).
Utvidelse av skjenkeareal og endring av driftskonsept kan innvilges etter en konkret
helhetsvurdering.
Med hotell menes virksomheter som har minst 20 rom med dusj/bad og toalett. I
tillegg må virksomheten også ha resepsjonsservice og et lokale hvor det i det minste
er frokostservering.
Nyetableringer utenfor ”taket” i Midtbyen skal ikke komme i konflikt med ønsket
boligutvikling i Midtbyen.

5.7

Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til
kulturaktører, eksempelvis butikker, museer og gallerier, i det tidsrom hvor det
foregår et kulturarrangement. Med kulturarrangement menes en konsert,
utstillingsåpning, filmvisning el.l.
Skjenkebevilling i butikker kan gis til lukkede arrangementer og etter ordinær
åpningstid. I ordinær åpningstid kan det gis bevilling til kulturarrangement. Formålet
med politikken i pkt. 1 vektlegges i vurderingen.

5.8

Dersom det innvilges skjenkebevilling for lokaler som ligger innenfor et område
definert som idrettsanlegg, skal skjenking av alkohol i slike lokaler opphøre senest 30
minutter før annonsert starttidspunkt av idrettsarrangementet på området. Det skal
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ikke gis skjenkebevilling på idrettsarrangement til og med juniornivå.
I idrettsanlegg som er tilrettelagt for kombinert bruk med idrettsaktivitet og annen
sosial eller kulturell aktivitet, kan skjenking av alkohol på arrangement foregå
samtidig som idrett pågår i andre deler av anlegget/ bygget, dersom:
- idrett er fysisk skjermet fra skjenkeareal, fortrinnsvis separate inn- og
utganger
- hensynet til barn og unge i idretten er ivaretatt
- vaktholdet er tilstrekkelig ut i fra arrangementets art og omfang
Ved internasjonale arrangementer på seniornivå kan tidsbegrensningen fravikes og
det kan tildeles skjenkebevilling på en mindre og tydelig avgrenset del av området,
forutsatt at dette området har 18 års aldersgrense.

6.0

Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent
alkohol) i lukket forpakning
6.1
Bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket forpakning gis ikke til kiosker
og bensinstasjoner.
6.2

Bryggerier kan tilstås bevilling for småsalg av egenprodusert alkoholholdig drikk
gruppe 1 i lukket forpakning direkte til forbruker i tilknytning til bedriftens
produksjons- eller administrasjonslokale.

6.3

Ølsalg med hovedfokus på å tilby et variert utvalg øl, og hvor lokale ølbryggerier er
representert, kan tilstås bevilling for småsalg av alkoholholdig drikk i lukket
forpakning.

6.4

Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for nettsalg.
Utlevering kan skje ved hentepunkt eller ved hjemkjøring.

7.0

Tilvirkningsbevilling, jf. alkoholloven § 4-2, 3. ledd
7.1
En skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som
ikke er brennevin (alkoholholdig drikk gr. 3) for skjenking i egen virksomhet.

8.0

Bevilling for en enkelt bestemt anledning og for en bestemt del av året, jf. alkoholloven §
1-6, 2. ledd
8.1
Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for en
enkelt bestemt anledning og for en bestemt del av året. Det skal foretas en konkret
vurdering av omsøkt konsept og alkohollovens og retningslinjenes formål.
8.2

Det kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket forpakning
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for en enkelt bestemt anledning og for en bestemt del av året. Det skal foretas en
konkret vurdering av omsøkt konsept og alkohollovens og retningslinjenes formål.

9.0

8.3

Søknader om salgs- og skjenkebevilling for arrangementer til og med sju dager regnes
som en enkelt bestemt anledning. For arrangementet ut over sju dager må det
innvilges bevilling for en bestemt del av året.

8.4

Det skal utpekes en styrer for arrangementene, reglene under pkt. 2.3 – 2.4 i
retningslinjene gjelder tilsvarende.

Ambulerende skjenkebevilling
9.1
Det kan hver dag utstedes 10 ambulerende skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 mot kommunal avgift.
9.2

Ambulerende skjenkebevilling gis for en enkelt anledning og for skjenking til
deltakere i sluttet selskap, jf. alkoholloven § 4-5.

9.3

Det skal utpekes en ansvarlig styrer for skjenkebevillingen. Styrer må godkjennes av
bevillingsmyndigheten.

10.0

Utvidelse av skjenkearealet for en enkelt bestemt anledning
10.1 Det kan gis tillatelse til at skjenkebevillingen for en enkelt bestemt anledning utvides
til å gjelde også utenfor skjenkelokalet, jf. alkoholloven § 4-2, 4. ledd.

11.0

Skjenking av alkohol utendørs (uteservering)
11.1 Bevillingshaver kan gis samtykke til uteservering.
Ved vurderingen skal det tas særlig hensyn til om virksomheten kan være til sjenanse
for nabolaget.
Hvis tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier det, er det ikke adgang til skjenking
av alkoholholdig drikke utendørs.
11.2

Det åpnes for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 utendørs etter kl. 13.00, der
slik bevilling er gitt for innendørs servering.

11.3

For å få utvidet skjenkebevillingen til å omfatte uteserveringen må bevillingshaver
dokumentere at følgende vilkår er oppfylt:
1. Politiet har godkjent uteserveringen.
2. Mattilsynet har godkjent uteserveringen
3. Det foreligger samtykke til å disponere offentlig gategrunn eller samtykke fra
grunneier til å disponere privat grunn.
4. Skjenkearealet er avgrenset med gjerde eller lignende.
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12.0

Kontroll
12.1 Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje i henhold til forskrift fastsatt av
departementet, jf. alkoholloven § 1-9.
12.2 Rapporteringsrutiner skal sikre at alle punkter i retningslinjene er tilstrekkelig
kontrollert i løpet av året.

13.0

Klage
13.1 Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen etter reglene i alkoholloven §
1-16.

14.0

Retningslinjenes ikrafttredelse og oppheving av gjeldende retningslinjer
14.1 Disse retningslinjene trer i kraft samtidig med den nye salgs- og
skjenkebevillingsperioden 01.10.2020.
14.2

Gjeldende retningslinjer av 26.05.16 om tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger med senere endringer, oppheves fra samme tidspunkt.
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