
6 Tirsdag 16. februar 2016 NYHETER Trønderbladet

Sier nei
til nye
skjenke-
løyver
Komiteleder Anna Lina 
Mørreaunet Holm (KrF) 
mener at dagens
skjenketak i Melhus må 
beholdes.

Rådmannens forslag om å 
fjerne taket på ni skjenkebevil-
linger støttes ikke av komitele-
der Anna Lina Mørreaunet 
Holm. Onsdag skal saken om 
retningslinjer for skjenkebevil-
linger behandles av komite for 
helse og omsorg, og Mørreau-
net Holm er klar på at hun 
ikke støtter rådmannens for-
slag.

Politisk plattform
Kristelig Folkeparti inngår i 
flertallsgruppa sammen med 
Arbeiderpartiet og Høyre. I 
den politiske plattformen som 
de tre partiene skrev under på 
etter valget, var Kristelig 
Folkeparti lite synlig når det 
gjelder partiets hjertesaker. 
Derimot fikk partiet med et 
punkt om ruspolitisk arbeid.

Nettopp dette punktet blir 
nå viktig, mener Mørreaunet 
Holm.

Folkehelse
– Som komiteleder må jeg ha 
folkehelseperspektiv. Det 
handler om trygghet og folke-
helse. Folkehelseloven sier at 
vi skal tenke folkehelse i alt vi 
gjør, sier Mørreaunet Holm.

– Hva gjør dere om bedrift 
nummer 10 kommer og vil ha 
skjenkebevilling?

– Vi ønsker nye bedrifter 
hjertelig velkommen. Vi skal 
se på dette i et større perspek-
tiv ved å se på den ruspolitiske 
handlingsplanen, sier Mør-
reaunet Holm.
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RESTAURANT: Høvdingplassen i Melhus sentrum får restaurant. Dersom serveringssted nummer ni får tildelt skjenkeløyve, vil det ikke være flere ledi-
ge skjenketillatelser igjen.

Skjenketaket i Melhus 
har skapt mye politisk 
støy, og kan bli fjernet. 
Dette for å hindre
at nyetablerte
restauranter får nei
til skjenkeløyve.

Rådmannen mener tida er 
forbi for skjenketak i Melhus, 
og at et skjenketak vil gi ut-
fordringer for dem som vil eta-
blere seg i Melhus og ønsker å 
servere alkohol.

Maks ni
Skjenketaket ble innført av 
politikere som ville begrense 
antall skjenkebevillinger, og 
øvre tak er ni. Kommunen har 
ifølge saksframlegget godkjent 

åtte faste bevillinger. I tillegg 
kan det søkes om såkalt ambu-
lerende skjenkebevilling som 
er tillatelse til å servere/selge 
alkohol på en bestemt anled-
ning som et lukket selskap.

Onsdag skal komite for hel-
se- og omsorg se på retnings-
linjer for tildeling av skjen-
kebevillinger, og rådmannen 
anbefaler komiteen, som ledes 
av Anna Lina Mørreaunet 
Holm (KrF), om å fjerne skje-
nketaket eller øker antall skje-
nketillatelser det kan søkes 
om.

I begrunnelsen fra rådman-
nen kommer det fram at det er 
en søker til skjenkeløyve num-
mer ni. Dersom denne søk-
naden innvilges, vil det kom-
mende fireårsperiode ikke 
være noen ledige skjenketilla-
telser. Kommunen har vært i 

den situasjonen før, og søkere 
måtte vente på at skjenkeløy-
ver ble ledige.

Sommerskjenking
Rådmannen viser til reise-
livsnæringa synes det er tung-
vint og kostbart å måtte søke 
ambulerende skjenkeløyve om 
og om igjen for en virksomhet 
som for eksempel bare er i 
drift om sommeren som en fes-
tival.

Hvem som skal få skjenke-
løyve behandles hvert fjerde 
år. Rådmannen påpeker over-
for politikerne at det er uhel-
dig at noen sitter med et skjen-
keløyve for fire år og den bare 
brukes om sommeren, og at 
det kan være aktuelt å gi skjen-
keløyver for en bestemt peri-
ode i året.

I saksframlegget opplyser 

rådmannen også at det i fire-
årsperioden som snart er slutt, 
har vært en overtredelse hos et 
skjenkested ifølge de kontrol-
lene som er utført at eksterne 
aktører. Dette stedet har ifølge 
rådmannen avsluttet sin virk-
somhet.

Slutt ved midnatt
I Melhus sentrum er det flere 
som har skjenkeløyver, og få 
av dem har servering etter 
midnatt. For noen har huseier 
satt begrensning i skjenketid 
fordi restauranten/kafeen er i 
et bygg med leiligheter. Da 
kan det være krav om at skjen-
kinga er slutt klokka 24 for å 
gi ro til dem som bor i bygget.

Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no

982 60 456

Vil oppheve
skjenketaket

LEDER: Hans Petter Øien Kvam er leder for Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen, avdelingene Melhus og Skaun.

Støtter ikke skjenketak
Næringsforeninga
mener politikerne ikke 
bør låse seg til retnings-
linjer for tildeling av 
skjenkeløyver fordi 
dette kan hindre
næringsutvikling.

– Jeg håper det ikke blir ret-
ningslinjer i Melhus som er til 
hinder for næringsutvikling, 
og spesielt ikke nå som vi job-
ber med prosjektet Mat og 
opplevelser, sier Hans Petter 
Øien Kvam, leder for Næ-
ringsforeningen for Trond-
heimsregionen avdeling Mel-
hus. Øien Kvam mener det er 

positivt at flere aktører melder 
interesse slik at rådmannen 
anbefaler å oppheve skjenketa-
ket for å gi plass til flere bedrif-
ter med skjenkebevilling enn 
det er i dag.

Næringsutvikling
– Når rådmannen kommer 
med dette forslaget, er det et 
signal om at flere vil holde på 
innen denne næringa, sier Øien 
Kvam.

Han viser til prosjektet Mat 
og opplevelser som flere aktø-
rer og deriblant næringsfore-
ninga er med på, og at prosjek-
tet viser at flere kan tenke seg å 
starte opp virksomhet som in-
nebærer servering av mat og 
drikke.

Egne regler
I kombinerte leilighets- og næ-
ringsbygg er det ofte regler 
som huseier har innført, som 
regulerer skjenketid etter mid-
natt.

– Det er ei utfordring med 
denne typen bygg at det ikke 
kan skjenkes til klokka 01 eller 
02. Dette vil være et viktig inn-
spill til sentrumsplanen. Jeg er 
sikker på at det finnes aktører 
som vil etablere seg med virk-
somhet der folk kan drikke 
alkohol etter midnatt, og som 
det er marked for, sier Øien 
Kvam.
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