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Kapittel 1 - Innledning 

1.1 Formål 

Tromsø kommune sin alkoholpolitikk skal i bevillingsperioden bygge på alkohollovens formål om å begrense 
skader forårsaket av alkoholbruk. Tromsø skal være en attraktiv by for innbyggere, tilreisende, kultur – og 
næringsliv. Samtidig skal alkoholpolitikken først og fremst ivareta innbyggernes behov for trygghet, helse og trivsel.  

1.2 Kontrolltiltak  

Kontrolltiltak skal være et sentralt virkemiddel for å sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol, samt salg 
av tobakksvarer, skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. De skal i tillegg bidra til ryddige bransjeforhold.  

1.3 All servering 

Serveringsbevilling skal ligge til grunn for all servering av mat der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.  

1.4 Universell utforming  

Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. I forbindelse med nye tiltak 
bør det etter plan og bygningsloven stilles krav om universell utforming. 

 

Kapittel 2 - Vilkår 

En søknad regnes som mottatt når alle vedlegg som skal følge søknaden er mottatt av kommunen. Se Tromsø 
kommune sin hjemmeside for søknadsskjema og liste over hvilke vedlegg som skal følge med de ulike søknadene. 

Tildeling av bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk gjelder frem til 30.09.2024, dersom ikke annet er 
fastsatt i enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort.  

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i 
serverings- og alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av disse til enhver tid er oppfylt.  

Tidligere bevillingshavers praktisering av bevilling kan få betydning ved avgjørelsen av søknad om salgs- eller 
skjenkebevilling.  

Tobakksbevillinger skal utøves på en slik måte at de vilkår og bestemmelser som er nevnt i forskrift om registrering 
av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. samt Lov om vern mot til enhver tid er oppfylt.  

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger kan skje i samsvar med alkohollovens § 1-8. 

Inndragning/ stengning av serveringsted kan skje i samsvar med serveringsloven § 17-21. 

 

Kapittel 3 – Alminnelige bestemmelser  

3.1 Definisjon av salg, skjenking og engrossalg 

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. 

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det 
drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets 
nærmeste tilliggelser. 

Med engrossalg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag som ikke omfattes av første og annet 
ledd. 

3.2 Bevillingsplikt 

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov. 
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3.3 Bevillingshaver 

Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives. 

3.4 Salgs-/skjenkelokale 

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. Det gis ikke bevilling til salg og 

skjenking i samme lokale. 

3.5 Aldersgrense 

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, 
skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er 
under 18 år. 
 
Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av alkohol. For øvrig kan alle som kjøper alkohol 
påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. 

Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremlegges, skal alkoholkjøp nektes. 

Dersom flere kjøper alkohol sammen skal alle vise legitimasjon som dokumenterer lovlig alder for alkoholkjøp. 

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den som selger, 
utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år. Dette gjelder 
likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. 

3.6 Bevillingsperiode 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig 
drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. 

3.7 Bevilling for salg og skjenking 

Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5.  

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også 

innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.  

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om 

kravene i alkoholloven §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt. 

3.8 Kommunal skjønnsutøvelse 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 

stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet 

til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i alkoholloven § 1-

7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

Tromsø kommune skal ha en seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i 

dette stilles det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn blir fulgt. Bevillingshaver 

skal kunne dokumentere at lover og regler følges, både når serverings-, salgs- og skjenkebevilling blir innvilget og 

underveis i bevillingsperioden. Ved brudd på regelverket vil kommunen kunne vurdere om bevillingshaver er egnet 

til å ha/få bevilling.     

3.9 Krav til vandel 

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold 
til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt 
skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en 
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vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid 

anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

3.10 Styrer og stedfortreder 

For hver salgs- og skjenkebevilling skal det være to personer som har ansvaret for at håndteringa av alkohol skjer 

etter regelverket. Styrer og stedfortreder skal være fast ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 

eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å 

føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. 

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i 

medhold av den. Videre må de ha deltatt i kurset ansvarlig vertskap. Styrer og stedfortreder må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål. 

Styrer og stedfortreder må gjennomføre ansvarlig vertskapskurs innen 6 måneder etter utstedt bevilling. Dette må 

kunne dokumenteres ved kontroll gjennom at kursbevis oppbevares tilgjengelig i IK-perm. 

3.11 Kontroll og prikkbelastninger 

Saksbehandler fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket 

orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Vedtak etter annet ledd kan påklages etter 

forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse 

med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. Kommunen bør 

iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

Sanksjoner iverksettes i samsvar med gitte retningslinjer om prikkbelastningsordning for salgs- og 

skjenkebevillinger jf. alkoholloven §§ 1-8, 1-9, alkoholforskriftene §§ 10-2, 10-3.  

Myndighet til å tildele prikker, samt gi administrativ advarsel i henhold til gjeldende regelverk, tilligger den som 

Tromsø kommune delegerer dette til. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. Etter mottatt vedtak på prikktildeling, kan vedtaket 

påklages innen 3 uker. Tromsø kommune har fullmakt til å fatte enkeltvedtak om inndragning av salgs- og 

skjenkebevilling. Et slikt vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Tromsø kommune kan ha behov for å reagere også overfor aktører (f.eks. lag og foreninger) som arrangerer en 

eller noen få tilstelninger i året med skjenking av alkoholdig drikke. (Åpent arrangement / lukket selskap) Ved 

alvorlige overtredelse av alkohollovens bestemmelser skal det i slike tilfeller reageres med en karantenetid på 

minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse, med mindre særlige grunner taler for en kortere 

karanteneperiode, jf. Alkoholloven § 1.7a og § 4.7. Ved gjentatte overtredelser skjerpes reaksjonen ytterligere til et 

år, for deretter å medføre karantene for den resterende del av bevillingsperioden. Vedtak om karantene er et 

enkeltvedtak. 

3.12 Inndragning av skjenkebevilling 

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.  

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal Tromsø kommune inndra 

bevillingen for et tidsrom på én uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til 

grunn.  

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden. Ved overdragelse begynner ny 

periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.  

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse 

enn det som følger av alkoholforskriften § 10-3. Tromsø kommune kan ved svært skjerpende omstendigheter også 

øke lengden på inndragningen utover det som følger av alkoholforskriften § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten 

av bevillingsperioden. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av de siste 24 måneder forut for den siste 

hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning. 

Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved søknad om fornyelse av 
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bevillingen. Dersom samme forhold medfører brudd på flere paragrafer i alkoholloven samtidig, belastes alle 

overtredelser med prikker, men likevel slik at den alvorligste overtredelsen teller mest ved vurdering av 

sanksjonsnivå. 

 

Kapittel 4 – Serveringsbevillinger  

4.1 Krav til serveringsbevilling 

I henhold til Serveringsloven skal alle steder som selger mat der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet ha 
serveringsbevilling.  

Serveringsbevilling gjelder for det driftskonseptet som er oppgitt i søknaden og godkjent. Ved endring av konsept 
må man så snart som mulig varsle kommunen. 

Alle som produserer, selger og serverer mat må registrere seg hos Mattilsynet.  

4.2 Matvogner 

Gatekjøkken og mobile salgsvogner o.l. må ha serveringsbevilling i Tromsø kommune.  

4.3 Uteservering se Kapittel 7 

4.4 Daglig leder og etablererprøve 

Serveringsstedets daglige leder må ha bestått etablererprøve. Hensikten med prøven er å gi daglig leder 
grunnleggende kunnskap om lovgivning som er av betydning for driften av et serveringssted.  

Ved skifte av daglig leder må man så snart som mulig varsle kommunen, man vil få en rimelig frist til å ansette en 
ny person som har bestått etablererprøven. 

 

Kapittel 5 - Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % 

5.1 Tildeling av bevilling 

Salgsbevillinger kan bare tildeles dagligvareforretninger og spesialforretninger. Som dagligvareforretning menes 
forretninger som i hovedsak omsetter alminnelige dagligvarer som matvarer og andre husholdningsprodukter. Det 
er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes som en dagligvarebutikk eller som en 
kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke tilstrekkelig.  

Salgsbevilling for brennevin, vin og sterkøl kan kun gis til AS Vinmonopolet.  

5.2 Salgstidens slutt 

Bevillingspliktig øl/ rusbrus skal ikke være mulig å kjøpe etter salgstidens slutt, jf. forskrift om salgs- og skjenketider 
for Tromsø kommune. Salgsstedene må selv sørge for metoder for å påse at dette overholdes for eksempel at øl/ 
rusbrus ikke går igjennom kassen etter salgslutt/ tildekkes etc. 

5.4 Nettsalg 

Det følger av alkoholloven at det kan gis salgsbevilling til nettsalg. I Tromsø kommune behandles nettsalg som et 
tillegg til en eksisterende salgsbevilling. Det fordrer at en ordinær salgsbevilling må være på plass før 
nettsalgsbevilling kan gis. En salgsbevilling gis for et bestemt lokale. 

Skal en bedrift kun drive med nettsalg må de ha et lokale/ lager i Tromsø kommune som varene leveres fra.   

Nettsalgsbevilling krever en nettbutikk, eller en butikk i for eksempel vipps. 

Utlevering av varene må skje innenfor de åpningstider som gjelder for bevillingen, noe som gjelder uavhengig av 
om varene utleveres i butikk, er bestilt over internett eller blir kjørt hjem til kunden.  

Før utlevering av alkoholholdig drikk kan skje må ansatte i overleverings situasjon foreta en konkret vurdering av 
hvorvidt kunden det selges alkohol til er over 18 år, og om personen er åpenbart påvirket av rusmidler. 
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Tromsø kommune gir salgsbevilling for nettsalg til følgende konsepter: 

• Hjemkjøring av dagligvarer som inkluderer alkoholholdig drikk.  

• Hjemkjøring av alkoholholdig drikk bestilt fra øl utsalg/ spesialforretning.  

5.3 Utlevering av alkohol i selvbetjente løsninger 

Forbudet mot salg og utlevering av alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket kan ikke ivaretas ved 
at det alene benyttes ubemannede tekniske løsninger i betalingssituasjonen der gjennomføring av salget skjer. 
Forbudet innebærer med andre ord at bevillingshaver eller dens ansatte må foreta en konkret vurdering av hvorvidt 
kunden det selges alkohol til er åpenbart påvirket av rusmidler, og om personen er over 18 år.   

 

Kapittel 6- Skjenkebevillinger 

6.1 Tildeling av skjenkebevilling  

Skjenkebevilling kan gis til konsepter som har en naturlig sammenheng med bruk av alkohol, som for eksempel 
serveringssteder, utesteder og kulturarrangementer.  

Det settes krav at skjenkesteder skal ha vann lett tilgjengelig for gjester i baren. 

Ved vurdering om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet skjenkesteder, stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe og trafikk- og ordensmessige forhold, nærings- og kulturpolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Før søknaden avgjøres skal det innhentes uttalelse fra sosialtjeneste og politi. Det kan også innhentes uttalelse fra 
skatte- og avgiftsmyndigheten.  

Skjenkebevillingen gjelder for det driftskonsept som er oppgitt i søknaden og som er godkjent. Ved endring av 
konsept må man så snart som mulig varsle kommunen. 

6.2 Alkoholfrie soner 

Tromsø kommune har alkoholfrie soner hvor det i utgangspunktet ikke blir gitt tillatelser til skjenking av alkohol. 
Alkoholfrie soner etableres i alle store byrom og parker, for eksempel Stortorget, Strandtorget, Telegrafbukta, 
Kongeparken osv., og i publikumsarealer som er åpne for allmennheten på idrettsarenaer. Unntatt fra denne regel 
er tillatelse til skjenking av alkohol i forbindelse med større kulturarrangement og by omfattende folkefester. Det 
kan søkes om skjenkebevilling (gr. 1 og 2) for et avgrenset område under store fotballarrangement (ikke tribune).  

Det gis ikke fast skjenkebevilling til steder som er:  

• lokalisert i/ tett ved boligområder eller boligkomplekser  

• innrettet mot motortrafikanter eks veikroer 

• lokalisert i/ tett ved (kommunale/fylkeskommunale) undervisningsbygg 

• lokalisert i/ tett ved alkoholfrie fritidstilbud  

• lokalisert i/ tett ved lokaler for idretts- og mosjonsbygg 

Slike steder kan gis skjenkebevilling til deltakere i sluttet selskap, med mindre det er i strid med særskilt lov- og 
regelverk, for eksempel opplæringsloven. Unntatt fra denne regel er tillatelse til skjenking av alkohol i forbindelse 
med større kulturarrangement og by omfattende folkefester.  

Hver enkelt søknad vurderes særskilt.  

Det gis ikke skjenkebevilling til steder som har stripping, toppløs-servering og lignende som del av 
underholdningstilbudet/driftskonsept. Tromsø kommune finner at et slikt konsept ikke er forenelig med den profil og 
det omdømme Tromsø kommune ønsker å profilere seg med. Et slikt konsept vil heller ikke være forenelig med 
den likestillingsprofil Tromsø kommune ønsker å forbindes med og anses også uheldig når det gjelder barn og 
unges opplevelser av bylivet. 
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Det gis ikke skjenkebevilling til steder der pengeautomatspill er på eller i tilknytning til et skjenkested. 

Det gis ikke skjenkebevilling for utøvelse ved gatekjøkken/ matvogner eller ved servering av «fast-food», kebab 
eller lignede serveringssteder inkludert mobile salgsvogner.  

Det gis ikke skjenkebevilling til idrettsarrangementer og arrangementer rettet mot barn og ungdom under 18 år. 

Det vil ikke bli tildelt skjenkebevillinger til én-prosents MC-klubber, klubber som sympatiserer med disse klubbene 
(prospects og hangarounds), i lokaler som disponeres av slike klubber eller til arrangementer i slike klubbers regi 
uansett hvilket sted arrangementet skal avholdes 

6.3 Blandingskonsept  

For spisesteder som har mer enn et konsept i lokalet, skal matservering være hovedkonseptet for at det kan 
tildeles skjenkebevilling.  

For skjenkesteder som har mer enn et konsept i lokalet, skal skjenking være hovedkonseptet.   

6.4 Under 18 års arrangement  

Skjenkesteder som vil arrangere tilstelninger eller skolefester spesielt rettet mot ungdom under 18 år, må søke 
kommunen særskilt om dette for hvert enkelt arrangement. Tillatelse kan gis etter en konkret vurdering av 
arrangementets karakter, vakthold etc. Det skal stilles som forutsetning for en slik tillatelse at det ikke skjenkes 
alkohol i samme lokalet som arrangementet avholdes, samt at det ikke gis adgang for personer som er påvirket av 
rusmidler i lokalet. 

6.5 Hotellresepsjon og minibarer på hotellrom  

Skjenkebevilling kan tildeles hoteller som har resepsjonstjenester.    

Det gis skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til minibarer på hotellrom.  

6.6 Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter 

Det gis skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til spisesteder som er lokalisert i kjøpesenter. Spisestedene skal 
ha sitteplasser til gjestene og matservering skal være hovedkonseptet.  

Med kjøpesenter menes samling av butikker på ett sted som markedsføres som en enhet under et eget navn. 
Butikkene i et kjøpesenter er som oftest lokalisert i én bygning, eller i flere sammenbygde bygninger. 

For serveringsplasser som ligger som øyer i kjøpesenter/butikksenter, gis det ikke skjenkebevilling.  

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha egen utvendig inngang.  

6.7 Skjenkebevilling til båter/skip 

Båter/skip kan tildeles skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin).  Skjenking 
ved kai er kun tillatt ved den kaiplass som er spesifisert i bevillingsvedtaket. Uteservering gjelder kun på dekk. 

Gjelder innenfor Tromsø kommune sine grenser.  

6.8 Kommunale institusjoner  

Skjenkebevilling i kommunale institusjoner (bo- og servicesenter mv.) kan gis etter konkret vurdering og for 
godkjente lokaler (kafeteria, selskapslokaler mv.). 

I institusjoner eller boliger med heldøgns omsorgstjeneste kan det serveres alkohol uten bevilling til egne beboere 
og deres gjester. Dette gjelder enten institusjonen er privat eller offentlig. Servering av alkohol mot vederlag krever 
skjenkebevilling, dette selv om det kun skjenkes til egne beboere. 

6.9 Ambulerende bevilling og enkelt arrangement  

Det gis også skjenkebevilling for: Åpent arrangement: Arrangement som er åpne for publikum (enkelt anledning)  

Lukket selskap: for arrangement som er kun for inviterte gjester, gjesteliste foreligger eks. bryllup, jubileer og 

interne arrangement i firmaer (ambulerende bevilling). 
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Med mindre det er i strid med særskilt lov- og regelverk, for eksempel opplæringsloven.  

Du må søke om skjenkebevilling hvis 

• du tar betalt for alkohol i et lukket selskap, som for eksempel bryllup, bursdag, julebord eller andre 

firmafester.  

• du skal ha et åpent arrangement i et lokale uten skjenkebevilling eller på et avgrenset område utendørs.  

• du skal ha et lukket selskap i et lokale uten skjenkebevilling, hvor utleier står for serveringen av mat og 

drikke.  

 

6.10 Utvide eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning  

 

Har du skjenkebevilling og skal ha et arrangement med behov for å utvide skjenkearealet, kan du søke om utvidet 

bevilling for en enkeltanledning.  

 

Kapittel 7 - Tillatelse til uteservering gjelder for serverings- og skjenkesteder 

7.1 Generelt  

Det kan gis skjenkebevilling til uteserveringer for alle alkoholgrupper.  

Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk anlegg/høyttaler på uteserveringen etter kl. 
22.00, likevel kan lav bakgrunnsmusikk tillates dersom den ikke er til sjenanse for omgivelsene. Musikk eller 
underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg 
ved området hvor uteserveringen foregår. 

For serverings- og skjenkesteder som er lokalisert i boligområder må uteserveringen avsluttes innen klokka 23.00.  

For serverings- og skjenkesteder som er lokalisert i sentrumssonen kan uteservering benyttes så lenge stedet har 
åpent.  

 

7.2 Fremkommelighet 

Fremkommeligheten og de trafikale forhold skal være gode etter etablering av uteserveringen. Bevillingshaver skal 
legge til rette for tilfredsstillende adkomst for nødetater til arrangementsområdet. 

Avstand til fri ferdsel avgjøres etter en konkret vurdering, og den skal være minimum 3 meter. Menyskilt, 
navneskilt, blomsterkasser og andre innretninger i forbindelse med uteserveringen skal ikke plasseres utenfor 
serveringsarealets avgrensing. 

7.3 Areal 

Tillatelsene til uteservering gjelder for det areal som er oppgitt i vedtaket. Tillatelsen gjelder det driftskonsept som 
er oppgitt i søknaden.  

Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke er skjenkeareal.  

Følgende avgrensinger godtas: 

Metallgjerder i lengre seksjoner som ikke er grunnfaste i kombinasjon med tøy eller tau, eller andre løsninger som 
sikrer behovet for avgrensing og flyttbarhet. Avgrensing på offentlig grunn skal fjernes når de ikke er i bruk. 

7.4 Før uteservering kan åpne 

Før tillatelsen til uteservering gis må det søkes Tromsø kommune om tillatelse, følgende vedlegg må leveres:  

1. at søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering, kopi av leiekontrakt, eller bekreftelse på at 
arealet ligger på egen grunn 

2. Politiet, Mattilsynet og brann og redning godkjenner tiltaket, herunder lokaliseringen. (Tromsø Kommune 
innhenter uttalelse fra disse instansene)  
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3. at tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndigheten 

 

Kapittel 8- Ansvarlig alkoholhåndtering  

For å øke kompetansen hos ansatte i salgs- og skjenkebransjen tilbyr Tromsø kommune kurs i Ansvarlig vertskap.  
Kursene gir kunnskap om blant annet alkoholloven og alkoholhåndtering, konflikthåndtering og generelt innhold om 
bransjenormer (Minstelønn, HMS etc.) 

 

Kapittel 9 - Tobakksbevillinger 

9.1 Registrerings plikt  

Alle som ønsker å selge tobakk og/ eller tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret hos 
Helsedirektoratet. Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom 
virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres. 

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes 
overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, 
ifølge tobakksskadeloven kapittel 2. 

Tromsø kommune fører tilsyn med alle som er registrert.   

Salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være 
tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. 

 

9. 2 Utlevering av tobakk i selvbetjente løsninger  

Forbudet mot salg og utlevering av tobakk og tobakkssurrogater til personer under 18år kan ikke ivaretas ved at 
det alene benyttes ubemannede tekniske løsninger i betalingssituasjonen det gjennomføring av salget skjer. 
Forbudet innebærer med andre ord at bevillingshaver eller dens ansatte må foreta en konkret vurdering av hvorvidt 
kunden det selges tobakk og tobakksurrogater til er over 18år  

 

Kapittel 10 - Kontroll med salgs- og skjenkesteder samt steder som selger tobakk 

10.1 Kontroll med salgssteder  

Kontroll av salgsstedene skal utføres av en eller to personer. Kontrollene vil kunne skje på alle ukedagene.  

Kontroll av salgssteder skal blant annet omfatte: 

• salg til åpenbart påvirket person  

• aldersgrensebestemmelsene for kunder som kjøper øl og for betjening som selger alkoholholdig drikk 
gruppe I   

• om salgsstedet overholder reklameforbudet  

• overholdelse av salgstider  

10.2 Kontroll med skjenkesteder 

Skjenkekontroller skal utføres av to personer. Variasjon i kontrollarbeidet vil bli vektlagt. Spisesteder med lav 
alkoholomsetning vil i stor grad få åpen kontroll. Steder med høy alkoholomsetning, 18- års aldersgrense og med 
skjenketid ut over kl. 02.00 vil få anonyme kontroller. Kontrollene vil kunne skje på alle ukedager med hovedvekt på 
fredager og lørdager.  

Kontroll av skjenkesteder skal bl.a. omfatte:  
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• skjenking til åpenbart påvirket person  

• aldersgrensebestemmelser for gjester og skjenkepersonale  

• skjenketid/ konsumtid   

• generell orden i lokalet, på uteservering og i kø  

Dersom det ved kontroll er grunn til å tro at det foreligger brudd på kravet om politigodkjente dørvakter, skal dette 
meldes til politiet.  

10.3 Kontroll med tobakksbevilling  

Kontroll av steder som selger tobakk og tobakkssurrogater skal bl.a. omfatte 

• aldersgrensebestemmelsene for kunder og for betjening som selger  

• om varer er lovlig anskaffet 

• at stedet har internkontroll  

• at stedet overholder reklameforbudet 

 

Kapittel 11 – Prikkbelastning håndheves etter Alkoholforskriften 

Saksbehandler fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket 
orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Vedtak etter annet ledd kan påklages etter 
forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse 
med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. Kommunen bør 
iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

Sanksjoner iverksettes i samsvar med gitte retningslinjer om prikkbelastningsordning for salgs- og 
skjenkebevillinger jf. alkoholloven §§ 1-8, 1-9, alkoholforskriftene §§ 10-2, 10-3.  

Myndighet til å tildele prikker, samt gi administrativ advarsel i henhold til gjeldende regelverk, tilligger den Tromsø 
kommune delegerer dette til. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel 
om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. Etter mottatt vedtak på prikktildeling kan vedtaket påklages innen 
3 uker. Tromsø kommune har fullmakt til å fatte enkeltvedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling. Et slikt 
vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

 

11.1 Kontroll av åpent arrangement/ lukket selskap. 

Tromsø kommune kan ha behov for å reagere også overfor aktører (f.eks. lag og foreninger) som arrangerer en 
eller noen få tilstelninger i året med skjenking av alkoholdig drikke. (Åpent arrangement / lukket selskap) Ved 
alvorlige overtredelse av alkohollovens bestemmelser, ilegges det en karantenetid på minimum 3 måneder allerede 
ved første gangs overtredelse, med mindre særlige grunner taler for en kortere karanteneperiode, jf. Alkoholloven § 
1.7a og § 4.7. Ved gjentatte overtredelser skjerpes reaksjonen ytterligere til et år, for deretter å kunne medføre 
karantene for den resterende del av bevillingsperioden. Vedtak om karantene er et enkeltvedtak. 

 

Kapittel 12 -  Inndragning av bevilling 

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.  

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal Tromsø kommune inndra 
bevillingen for et tidsrom på én uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til 
grunn.  
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Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden. Ved overdragelse begynner ny 
periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.  

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse 
enn det som følger av Alkoholforskriften § 10-3. Tromsø kommune kan ved svært skjerpende omstendigheter også 
øke lengden på inndragningen utover det som følger av alkoholforskriften § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten 
av bevillingsperioden. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av de siste 24 måneder forut for den siste 
hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning. 
Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved søknad om fornyelse av 
bevillingen. Dersom samme forhold medfører brudd på flere paragrafer i alkoholloven samtidig, belastes alle 
overtredelser med prikker, men likevel slik at den alvorligste overtredelsen teller mest ved vurdering av 
sanksjonsnivå. 

 

Kapittel 13 - Bevillingsperioden 

Tildelingene av bevilling for alkoholholdige drikkevarer gjelder frem til 30.09.2024, dersom ikke annet er fastsatt i 
enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort. 
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Kapittel 14 – Forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider, Tromsø kommune 

§ 1.Salgstid for alkoholholdig drikk (gruppe 1) 

1. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00–20.00 på hverdager og dagen før  

Kristi himmelfartsdag. 

2. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00–18.00 på dager før søndager- og 

helligdager.  

På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften mellom kl. 08.00 og 15.00 

 3     Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai 

 
§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk 

1. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene  

fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 03.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 09.00 til kl. 01.30. 

2. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og  

lørdag fra kl. 13.00 til 03.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.30. 

3. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere  

alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 09.00 til kl. 03.00. Siste hellig- og offentlig høytidsdag  

før hverdag opphører skjenketiden kl. 01.30. 

4. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med  

22 volumprosent eller mer fra kl. 13.00 til kl. 03.00. Siste hellig- og offentlig høytidsdag før  

hverdag opphører skjenketiden kl. 01.30. 

5. Konsumtid av alkoholholdig drikk er 30 minutter etter salgsslutt. 

 

 
§ 3.Åpningstider 

1. Alminnelig åpningstid for serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling) er åpningstiden på dagene 

 fredag og lørdag fra kl. 06.00 til kl. 03.30. Andre dager er åpningstiden fra kl. 06.00 til 02.00. Unntaket er  

bensinstasjoner som kan ha døgnåpent. 

For mobile matvogner i Tromsø sentrum er åpningstiden på dagene fredag og lørdag fra kl. 07.00 – 04.30  

Andre dager er åpningstiden fra kl. 07.00 – 02.30  

2. Åpningstiden for serveringssteder i boligområder er fra kl. 06.00 til kl. 01.00 alle dager.  

Uteserveringer i boligområder er fra kl. 07.00 til 23.00 alle dager. Tromsø kommune avgjør etter  

en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor boligområde. 

3.Åpningstid for matvogner er fra kl. 06.00 til kl. 04.30. Dette gjelder kun i sentrum 

4.Når det foreligger særlige grunner kan det gjøre unntak fra åpnings tidene fastsatt i nr. 1-3. 

 

 § 4. Åpnings- og skjenketider under festivaler med deltakerantall over 10.000 

 

1. Under festivaler med samlet deltakerantall over 10.000, kan det holdes åpent til kl. 03.30 f.o.m. 

        første t.o.m. siste festivaldag.  

2. Under festivaler med samlet deltakerantall over 10.000, er skjenketiden til kl. 03.00 f.o.m.  

       første t.o.m. siste festivaldag.  

3. Se Tromsø kommune sin hjemmeside for hvilke festivaler dette gjelder. 
  

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2020. Samtidig oppheves forskrift av 28. september 2016 om salgs-, 

skjenke- og åpningstider, Tromsø kommune, Troms. 
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Kapittel 15 – Ikrafttredelse  

Retningslinjer for serverings-, tobakk- og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020 - 20204 trer i kraft 1. 
oktober 2020 og avløser dermed Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger samt kontrolltiltak m.v i 
Tromsø kommune – perioden 2016-2020. 


