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Skjenkekontroll 

Stabsenhet for byutvikling v/ fagansvarlig Gunhild Donali 



Trondheim kommune

 Ca 255 skjenkebevillinger/ 100 salgsbevillinger

 Antall kontroller
 Totalt 3 x antall skjenkesteder og salgssteder. 355 x 3 = 

1065 pr år. 

 Fordeles etter behov, men minst 1 pr salgs- eller 
skjenkested

 Trondheim 2009: 1167 kontroller (344 bevillinger x 3 = 
1032, dvs. 135 over minstekravet)

 Midlertidige bevillinger, ex festivaler, kontrolleres 
også



Ansvarlig for kontroll

 Salgs-/ skjenkesteder med bevilling

- kontrolleres av kommunen

- kan også kontrolleres av politiet

 Salgs-/ skjenkesteder uten bevilling

- kontrolleres av politiet



Kontrollprosjektet

 Trondheim kommune + fem andre kommuner har 
deltatt i Kontrollprosjektet

 Mål: Redusere omfanget av overskjenking samt 
skjenking og salg til personer som ikke oppfyller 
aldersgrensebestemmelsene, gjennom bedre og mer 
effektiv kontroll



Kontrollørene

 13 kontrollører

 Teoretisk og praktisk opplæring. Avlegger 
kunnskapsprøven i alkoholloven (salg/skjenking)

 Administrasjonen har tre faste møter med 
kontrollørene i året. Deler da ut lister over 
kontrollstedene

 Administrasjonen har mye kontakt med 
kontrollørene. Vi er også med på kontroll. 



Kontrollen

 Åpen eller lukket (anonym) kontroll

 Kontrollen starter allerede i køen utenfor stedet

 Observasjoner over tid – se om ansatte ved et 
skjenkested reagerer. 



De viktigste 
kontrolloppgavene



Rapport
 F § 9-5, 2. ledd: ”Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid 

presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig 
redegjøre for sitt inntrykk.”

 Befaringsrapport
 Blir gjennomgått med ansvarshavende

 Bevillingshaver får kopi av befaringsrapport og gis 
anledning til å uttale seg innen to uker

 Hvis brudd på alkohollovens bestemmelser er 
observert
 Tilleggsrapport blir utferdiget





Konsekvenser
 Henstilling

 Advarsel
 Normalt ved første gangs overtredelse

 Inndragning
 Grove overtredelser

 Minimum 3 uker, unntak: særlige grunner

 Gjentatte overtredelser
 Fra 1 uke til 2 måneder

 Ytterligere overtredelse
 Kan medføre inndragning ut bevillingsperioden

 Straffebestemmelsene i kap 10
 Bøter og fengsel


