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Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Nærings- og 
fiskeridepartementet: 
 

1. Bevillingssystemet. 
 Trondheim kommune er enig i at serveringsloven i sin nåværende form ikke oppfyller 

formålene i loven på en tilfredsstillende måte. Det har vist seg å være rom for omgåelser 
av regelverket, og at enkelte krav som stilles til bevillingshaver/driver ikke fungerer slik 
det er tiltenkt. 

 

 Serveringsloven gir kommunen som bevillingsmyndighet mulighet til å innhente 
vandelsopplysninger fra ulike offentlige etater. Tilbakemeldingene vurderes samlet og 
danner grunnlaget for om det skal gis bevilling eller ikke. Hver etat har 
sanksjonsmuligheter i sitt regelverk, men det er ofte den samlede informasjonen 
kommunen innhenter som bidrar til å avdekke det som etter serveringsloven er 
uønskede aktører i næringen. 

 

 Kommunen fungerer her også som et bindeledd mellom etatene. Om serveringsloven 
oppheves vil kommunen ikke lenger ha noen myndighet på dette området, og heller ikke 
være noen sentral samarbeidspartner for de andre offentlige etatene.  

 

 Departementet reiser spørsmål om bevillingssystemet innebærer en utilbørlig hindring 
for å etablere seg i bransjen. Trondheim kommune ser for så vidt ikke at 
bevillingssystemet gjør det urimelig vanskelig å etablere seg, men man kan spørre seg 
hvorfor man skal ha et bevillingssystem for de som ønsker å selge noen varer og ikke 
andre. 

 

2. Åpningstider. 
 Trondheim kommune er enig i at kommunen fortsatt bør kunne regulere åpningstider 

ved serveringssteder. Det kan være behov for dette, for eksempel i boligstrøk.  
 

3. Ordensvakter.  
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 Etter dagens lovbestemmelse har politiet anledning til å pålegge serveringssteder å ha 
godkjente ordensvakter. Departementet foreslår å flytte denne bestemmelsen til 
alkoholloven. Dette har som konsekvens at vakthold kun kan pålegges skjenkesteder.  

 

 I Trondheim har nattåpne serveringssteder blitt pålagt ordensvakter i mange år, og 
ordensvaktene har på disse stedene hatt en viktig rolle for å dempe konflikter og 
forebygge ordensforstyrrelser og vold som kan oppstå på nattestid, spesielt i helger.  

 

Trondheim kommune mener at det er et stort behov for å opprettholde en lovbestemmelse 
som gir politiet mulighet til å pålegge vakthold på serveringssteder på tidspunkter det lett 
oppstår konfliktsituasjoner. En bestemmelse inntatt i alkoholloven vil få et for snevert 
nedslagsfelt, det hadde vært bedre å plassere denne bestemmelsen i politiloven.       
 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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