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Hva saken gjelder
Endringer i forskriften om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune.
Nye retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020-2024.

Saksutredning
Kommunestyret vedtok gjeldende forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider 28.09. 2016 sak
175/16.
Endingene i den nye forskriften er mindre presiseringer av innholdet.
•

•
•
•
•
•
•
•

§ 1 punkt 3 gammel forskrift «Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) skal ikke
skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt med lov.»
Endret til «Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) skal ikke skje på søndager og
helligdager, 1. og 17. mai. «
§ 2 punkt 4 gammel forskrift er flyttet til § 4 i ny forskrift.
§ 2 punkt 5 gammel forskrift er flyttet til § 4. Innholdet er det samme.
§ 2 punkt 6 gammel forskrift er flyttet til punkt 5 og endret med tydeliggjøring av
konsumtid
§ 2 punkt 6 gammel forskrift er fjernet. § 2 punkt 5 ny forskrift dekker innholdet.
§ 3 åpningstider er endret til at det er kun mobile gatekjøkken/mat vogner som kan ha
åpnet til klokka 04.30. Andre serveringssteder må stenge klokka 03.30.
§ 3 punkt 4 gammel forskrift er flyttet til § 4 ny forskrift.
§ 3 punkt 5 gammel forskrift er fjernet, § 2 punkt 5 ny forskrift dekker innholdet.

Kommunestyret vedtok Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger samt kontrolltiltak m.v. i
Tromsø kommune i bevillingsperioden 2016 – 2020 28.09.2016 sak 176/16.
Endringene i de nye retningslinjer for serverings-, tobakk og alkoholhåndtering er mer
omfattende og mer brukervennlig for de som tildeles bevilling i Tromsø kommune.
Oversikt over innhold i retningslinjene:
•
•
•
•

•
•
•

Innledning, vilkår og alminnelige bestemmelser (kap.1, 2 og 3).
Serveringsbevilling (kap.4). Hvilke regler som gjelder og hvem som må ha
serveringsbevilling i Tromsø Kommune.
Salgsbevilling (kap.5). Eget avsnitt om nettsalgsbevilling og krav til utlevering av alkohol
i selvbetjente løsninger.
Skjenkebevilling (kap.6). Skjenkebevillinger kan gis til konsepter som har en naturlig
sammenheng med bruk av alkohol. Videre en spesifisering av alkoholfrie soner og
blandingskonsept. Det åpnes opp for skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) for
spisesteder som er lokalisert i/på kjøpesenter.
Uteservering (kap.7). Her er reglene for uteservering samlet, disse gjelder både for
serverings- og skjenkebevillinger.
Ansvarlig alkoholhåndtering (kap.8). Tromsø kommune har ansvar for å holde ansvarlig.
vertskapskurs for å øke kompetansen hos ansatte i salgs- og skjenkebransjen.
Tobakksbevillinger (kap.9). Hvilke krav som gjelder for de som ønsker å selge tobakk
og/ eller tobakkssurrogater.
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•
•
•
•
•
•

Kontroll med salgs- og skjenkesteder samt steder som selger tobakk (kap.10).
Prikkbelastning (kap.11).
Inndragning av bevilling (kap.12). Regelverk rundt inndragning av en bevilling.
Bevillingsperioden (kap.13). Tydeliggjørelse av en hvor lenge bevillingsperioden for
alkohol varer.
Forskrift om salgs-skjenke og åpningstider i Tromsø kommune (kap.14), Forskriften er
lagt inn i retningslinjene.
Ikrafttredelse (kap.15). Tydeliggjørelse av hvor lenge disse retningslinjene varer.

Svar på høring fra NHO:
•

•

•

•

•

Vilkår.
NHO oppfordrer til at det skal gis bevillinger uten opphør jf. Alkoholloven §1-6 tredje
ledd. Administrasjon opplever at når en bevilling skal fornyes er dokumentasjonen vi får
inn ofte er mangelfull eller feil. Dette går på alt fra firmaattest til hva som er salgs- eller
skjenkeareal.
Uavhengig av form for fornyelse av bevilling må det sendes inn en søknad/ bekreftelse
på om søker skal ha bevilling videre etter ikke. Kommunen er pålagt å foreta en
vandelsvurdering av sentrale personer, firma, styrer og stedfortreder.
NHO mener at bevillingshaver skal sende inn endringer hvert fjerde år.
Administrasjonen mener at vi har best mulighet for å kontrollere at alt stemmer med å be
om å få inn en forenklet søknad med relevant dokumentasjon som firmaattest,
leieavtale, kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder dersom dette er endret, samt
tegninger av skjenkeareal inne og ute.
Tildeling av skjenkebevilling:
NHO mener at setningen om at skjenkestedet skal ha vann lett tilgjengelig i lokalet er
forvirrende, administrasjon er enig i NHO sine argumenter og endrer setningen til «Det
settes krav at skjenkestedet skal ha vann lett tilgjengelig for gjester i baren.»
Mattilsynet og Arbeidstilsynet som høringsinstans.
NHO påpeker at det ikke er lovpålagt å innhente høringsuttalelser hos Mattilsynet og
Arbeidstilsynet. NHO påpeker at Alkoholloven ikke er ment til å brukes for å inndra/
nekte et serveringssted skjenkebevilling for brudd på arbeidsmiljøloven.
Administrasjon er enige i NHO sine argumenter og fjerner Mattilsynet og Arbeidstilsynet
fra setningen om høringsinstanser.
Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter – begrensninger
alkoholgruppe 3
NHO mener at serveringssteder på kjøpesenter bør likebehandles og derfor tildeles
alkoholgruppe 3.
Administrasjon er ikke enig i dette argumentet. Alkoholgruppe 1 og 2 har en naturlig
tilhørighet med bevertning på kjøpesenter. Spisesteder lokalisert på kjøpesenter har i
tillegg en begrenset åpningstid.
Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter – serveringsplasser som
ligger som øyer.
NHO ser ikke formålet med å unnlate å gi serveringssteder som ligger som øyer i
kjøpesenter.
Administrasjon er ikke enig i dette. En skjenkebevilling skal ha et fysisk avgrensa areal
for å ha kontroll på sitt skjenkeareal og at alkohol ikke tas med ut av arealet.
Serveringssteder på øyer har ikke denne formen for avgrensning. Administrasjon kan
ikke se hvordan alkohollovens krav til kontroll kan overholdes for serveringssteder som
ligger på øyer.
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Troms politidiskrikt hadde ingen innvendinger.

Konklusjon
Forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider, Tromsø kommune anbefales vedtatt.
Retningslinjer for serverings-, tobakk- og alkoholhåndtering har fått en ny og forhåpentligvis mer
informativ og enklere form.
Retningslinjene er en del av den overordnede Rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
Retningslinjer for serverings-, tobakk- og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020 – 2024
anbefales vedtatt.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Ny forskrift
Retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger samt kontrolltiltak m.v. i Tromsø kommune perioden 01.10.2016-30.09.2020
Gammel forskrift
Høringsinstanser
Retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020-2024
Høringssvar NHO
Høringssvar Tromsø Politidistrikt
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