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Rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2016 - 2020 - endring av
retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i
Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Endring av punkt 2 bokstav b i «Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i
Stjørdal kommune 2016 – 2020»:
2.

ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING:
b) Serveringssteder i tilknytning til handels- og tjenestetilbud, som hovedsakelig vil ha
inntekten sin fra skjenking av alkoholholdig drikke, kan ikke gis skjenkebevilling. Det kan
gjøres unntak for slike serveringssteder som har adkomst direkte fra gateplan og som er
adskilt mot butikkarealene.

Saksopplysninger
Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune har stort sett vært
uendret i flere år. Det har vært mindre endinger og justeringer, men ikke de store endringene.
Retningslinjene skal revurderes og sendes til behandling i kommunestyret hvert fjerde år etter nytt valg.
Dette vil gi det nye kommunestyret muligheten til å sette sitt politiske preg på hvordan alkoholpolitikken
i Stjørdal skal være i sin periode.
Det har nå kommet en tilbakemelding fra politisk hold at vi ser nærmere på begrensingen vi har hatt i
forhold til serveringssteder i tilknytning til handels- og tjenestetilbud, som ønsker å servere kundene sine
alkoholholdig drikke. Dagens retningslinjer begrenser denne muligheten.
Opprinnelig punkt 2 bokstav b:
«Serveringssteder i tilknytning til handels- og tjenestetilbud kan ikke gis
skjenkebevilling i ordinær åpningstid. Det kan gjøres unntak for serveringssteder

som har adkomst direkte fra gateplan og som er adskilt mot butikkarealene.»
Problemstillingen har kommer opp i forbindelse med åpningen av det nye torgsenteret. I forbindelse med
utvidelsen har det startet opp noen restauranter der alkoholservering ikke er en unaturlig del av konseptet.
Det er ikke salg av alkoholholdig drikke som er hovedinntektskilden deres men et tilbud de ønsker å tilby
kundene sine.
I forhold til den opprinnelige retningslinjen har rådmannen ikke brukt tid på å finne grunnlaget for denne.
Men mye tyder på at den kom som et resultat av et serveringssted inne i et handelssenter der det oppsto
visse utfordringer i forhold til skjenkingen av alkohol.
Problemstillingen i dag er at det fortsatt ikke er ønskelig å ha virksomheter som har hovedinntekten sin
fra skjenking av alkoholholdig drikke inne i et kjøpesenter. Typisk her er forskjellige typer puber.
Grunnlaget for dette er at det ikke er ønskelig å ha rene skjenkesteder i et område der det ferdes og
oppholder seg mange familier og barn under 18 år. Rådmannen ser at argumentet om at disse også blir
utsatt for alkoholpåvirkning også fra spisestedene, men anser at påvirkningen her vil være mindre og
ikke av et større omfang enn ved andre spisesteder med alkoholservering. Det er også et argument at et
serveringssted der alkohol er hovedinntektskilden vil generere en større sannsynlighet for overstadige
berusede personer som vil bevege seg innen området. Slik det nye forslaget fremstilles så vil en eventuell
pub på et slikt senter kun ha utgang fra gateplan.
Endringen av retningslinjene vil åpne for at spisesteder kan innvilges skjenkebevilling for servering av
alkoholholdig drikke til sine kunder. Den største utfordringen i forhold til endingen av retningslinjene er
å finne en måte å begrense hvilken type serveringssted som endringen skal åpne for. Rådmannen mener
at ved å legge seg på en linje der en bruker omsetning som en form for vurderingstema kan vi begrense
den rene pubvirksomheten og samtidig åpne for at spisesteder kan servere alkoholholdig drikke.
De endringer som er foreslått gjør at kun de som har den største delen av omsettingen sin fra salg av
alkoholholdig drikke fortsatt blir omfattet av de tidligere retningslinjene. I tillegg er det valgt å fjerne
muligheten til at de kan ha åpent etter ordinær stengetid. Grunnlaget for dette er at en slik åpning vil
vanskeliggjøre kontrollmuligheten. Dette siden praktisen med kveldsåpne/ nattåpne butikker er blitt mere
vanlig.
Det bør bemerkes at endringen også vil få betydning for virksomheter ved andre handelssteder som også
ønsker å starte med alkoholservering. For eksempel kaféer som vil utvide sortimentet til også å omfatte
alkoholholdig drikke. Retningslinjene vil likevel begrense muligheten i forhold til serveringssteder som
hovedsakelig har alkoholservering som inntektskilde.
Dette vil også gi serveringssteder som ønsker å etablere seg i Stjørdal like konkurransevilkår, samt at det
kan føre til at ny serveringssteder ønsker å etablere seg i Stjørdal.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas.

