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Høring – Endringer i regelverk etter alkohol- og serveringslov.
Det vises til høringsnotat av 11.11.2015 for endringer i regelverk etter alkohol- og serveringslov for
Trondheim Kommune.

Innledning
Trondheim by er i vekst og sentrumsområdene i Trondheim utvides. Det er ønsket politikk at flere
skal bo sentrumsnært og sentrumsområdene fortettes stadig som følge av dette. Det blir flere
boliger, flere arbeidsplasser og flere serveringssteder i sentrumsområdene. Serveringsbransjen
bidrar sterkt til å skape en attraktiv og levende by med liv og røre både for innbyggerne og for
gjester som kommer til byen. Mer heterogene områder medfører naturlig nok andre utfordringer,
enn områder hvor eksempelvis bolig og næring er adskilt. Å bo i et sentrumsområde av en by
medfører mange fordeler, men samtidig noen ulemper knyttet til at beboerne må tåle mer støy og
trafikk enn om en bor i et rent boområde.
På prinsipielt grunnlag ønskes en mest mulig lik behandling av serveringssteder når det gjelder
åpningstid og mulighet for å servere alkoholholdig drikke, eventuelt tilvirke alkoholholdig drikke
som del av konseptet ved serveringsstedet. Dagens reglement er uoversiktlig med mange
særbestemmelser, noe som er utfordrende både for kommunen og for bransjen. Det er eget
regelverk for Midtbyen, eget regelverk for Bakklandet, eget regelverk for Solsiden, og eget
regelverk for arrangementer. Det er til og med forskjeller innenfor samme geografisk avgrensede
område. Aktørene i bransjen opplever dette som en forskjellsbehandling, og som kommunen bør
revurdere. Hovedregelen bør være at alle serveringssteder med skjenkebevilling i det utvidede
Trondheim sentrum har samme mulighet for å holde åpent. Vi innser samtidig at det kan være noen
områder innen sentrum som av særlige grunner bør ha innskrenkende åpningstider. Hvordan dette
regelverket bør utformes bør gjennomgås og diskuteres grundig. At noen nå får innskrenket
åpnings- og skjenketid av hensyn til beboere i samme bygg eller naboer mens andre ikke får, er en
uheldig forskjellsbehandling.

Serveringssteder uten skjenkebevilling
Det bør åpnes for at serveringssteder i naturlige utfartsårer fra Midtbyen, som er del av Trondheims
utvidede sentrum, eksempelvis Solsiden, Lademoen, Elgeseter, Ila kan ha åpent etter 01.30.
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Serveringssteder med skjenkebevilling
Muligheten til å ha oppe til 04.00 for skjenkesteder bør opprettholdes. Å innskrenke åpningstiden
ytterligere for serveringssteder som ønsker å ha nattåpent for å kunne servere mat, kun basert på
om de har skjenkebevilling eller ikke, vil være en ytterligere forskjellsbehandling.
Vi har merket oss Sentrum-venstre alliansens erklæring om at skjenketiden skal være til 02.00.
Bransjen er tydelig på et en ønsker utvidet skjenketid til 03.00. Da det ikke har vært politisk aksept
for dette, har bransjen diskutert hvorvidt det vil være klokt å tillate nattklubber å ha
alkoholservering til 03.00, for å spre avreise fra serveringsstedene over større tidsrom. Det er bred
enighet om at det å få sluset personer ut av byen og hjem over et lengre tidsrom vil være positivt.
Bransjen ønsker at administrasjonen ber om politisk støtte for at det igangsettes et arbeid med å se
nærmere på dette. I dette arbeidet bør bransjen, politiet, kommunen og øvrige relevante aktører
være involvert. Målet med arbeidet bør være å komme frem til et enkelt og håndterbart system som
kan iverksettes som et prøvetiltak for å høste erfaringer. Erfaringer fra tidligere nattklubbregime
som ikke fungerte godt, og hvor aktører i bransjen var særdeles kreative for å komme inn under
ordningen, vil være viktig å ta med seg inn i dette arbeidet.

Salgstiden i butikker
Vi savner en god begrunnelse for hvorfor salgstid i butikk ikke starter før 09.00, når det i
alkoholloven gis anledning til å selge fra 08.00. Det vises til at Rådmannen synes bestemmelsen
fungerer godt. Vi kan ikke se noen grunner til at det vil fungere mindre godt om en endrer
starttidspunkt til 08.00.

Alkoholservering under arrangementer
Når det gjelder alkoholservering under idrettsarrangementer og andre type arrangementer uten
aldersgrense er vi enige i at dagens regelverk ikke er hensiktsmessig. Regelverket har skapt
utfordringer for arrangører og publikum. Justeringer av regelverket bør utarbeides i tett dialog med
aktørene/arrangørene.

«Tak» på Baklandet og i Midtbyen
Det anses som lite hensiktsmessig at bestemmelsene knyttet til nye bevillinger og åpningstid er
forskjellig med 30 minutter fra «indre ring» i Midtbyen og Bakklandet. I Midtbyen tillates nye
bevillinger hvis stedet stenger senest 23.30 og på Bakklandet 23.00. Bestemmelsene bør samkjøres.
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Tilvirkningsbevillinger
Det registreres at interessen for å tilby alkoholholdig drikke tilvirket i engen virksomhet øker. Dette
er typisk mikrobyggerier, eller andre serveringssteder som ønsker å tilby eget øl til maten, og som
ikke selger utenfor egne lokaler. Regelverket bør tilpasses denne type virksomhet. Hvordan
regelverket best kan tilpasses slik virksomhet og samtidig sikre myndighetenes behov for kontroll
er ikke grundig diskutert i bransjeorganisasjonene. Her bør det også nedsettes er arbeidsgruppe som
kan jobbe med saken og fremlegge et konkret forslag til kommunen.

Ansvarlig vertskap og e-læringsprogram for ansatte
Bransjen er opptatt av at ansvarlig vertskapskurs videreføres. Dette er et viktig arbeid som bidrar til
kompetanseheving av aktørene og bedre dialog mellom bransjen og myndighetene. Ansvarlig
vertskap bør utvikles videre. Bransjen er også positiv til innføring av e-læringskurs. Det må
vurderes hvilke ansatte kursene bør være for. Å innføre dette som obligatorisk for alle har liten
hensikt, da mange ansatte ikke jobber med servering eller mot gjestene, det være seg merkantilt
tilsatte, renhold etc.

Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser
Bransjen tar til etterretning at nytt nasjonalt regelverk for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser er innført. Videre dialog med kommunen angående hvordan kontroll
utføres og implementering av nytt regelverk er ønsket.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO Trøndelag ser frem til videre samarbeid og
dialog omkring endringer og tilpasninger av regelverket etter alkohol- og serveringsloven. Vårt
ønske er at Trondheim kommune har et regelverk som sikrer gode og konkurransedyktige vilkår for
serveringsbransjen. Da er det viktig at vi fortsetter det nære samarbeid mellom næringen og
kommunen.

Vennlig hilsen

Børge Beisvåg
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Jon Uthus
NHO Trøndelag

