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1

Innledning

Kristiansand kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal være retningsgivende for forvaltningen
av kommunens alkoholpolitikk.
De alkoholpolitiske retningslinjene skal være innenfor rammene av gjeldende regelverk og følge
alkohollovens formål om å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære, jf. alkoholloven § 1-1. Samtidig skal de være uttrykk for
lokal alkoholpolitikk i Kristiansand kommune.
Retningslinjene skal bidra til forebygging av skader og ulemper for innbyggere og næringsdrivende
ved å ha fokus på forebygging gjennom opplæring og samarbeid med ulike aktører.
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Saksbehandling.

2.1

Ansvar og delegering

Bystyret har delegert myndighet til Kommunedirektøren for forvaltning av alkoholloven med
forskrifter i sak 10/19 den 09.10.2019.

2.2

Vandel
a) Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, og som har
skyldige forfalte skatter og avgifter, må dokumentere skriftlig nedbetalingsavtale med
kreditor og dokumentere at nedbetalingsavtalen er overholdt i minst tre måneder før
søknad om skjenkebevilling kom inn til kommunen.

2.3

Uttalelser

Før kommunen avgjør søknad om bevilling skal det innhentes uttalelser fra politiet og
sosialtjenesten i kommunen.
a) Sosialtjenesten i Kristiansand kommune er den eller de personer direktør helse- og
mestring utpeker.
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Skjenkebevillinger.

3.1

Bevillingsperiode
a) Bevillingsperioden for skjenkebevillinger varer fra og med 1. oktober 2020 til og med 30.
september 2024.
b) Eksisterende skjenkebevillinger innvilges på nytt etter forenklet søknad under forutsetning
av at kommunens bestemmelser for bevilling for øvrig er oppfylt.

3.2

Kommunens vurderinger ved søknad om skjenkebevilling

I vurderingen om skjenkebevilling skal innvilges, skal kommunen blant annet legge vekt på
virksomhetens konsept, herunder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menysammensetningen av mat og drikke,
Skjenketid,
Alkoholgruppe,
Lokaler,
Lokale forhold,
Støy, og
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g) andre forhold av saklig art.
I vurderingen skal kommunen spesielt ta hensyn til å opprettholde og bevare kommunens
alkoholfrie soner, og ta særlig hensyn til at barn og unge ikke får sin oppvekst preget av
alkoholbruk.
Tildeling av skjenkebevilling skjer til virksomhet som kan tilby gjestene et rimelig omfang av
matservering i den vesentligste delen av åpningstiden.
Skjenkebevilling gjelder det konsept som er oppgitt i søknaden. Skjenkearealet må være klart
avgrenset mot det arealet som ikke er skjenkeareal.
Ved endring av driftskonseptet eller innhold plikter bevillingshaver å søke kommunen om endring i
bevillingen.
Ved søknad om enkelt anledning som henvender seg til allmennheten gis det kun skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2.

3.3

Virksomheter kommunen kan unnlate å innvilge bevilling til

Kommunen kan nekte skjenkebevilling for følgende virksomheter og steder:
a) Veikroer eller andre virksomheter som er innrettet for trafikk på land eller sjø.
b) Virksomheter lokalisert i områder tilrettelagt for barn og unge.
c) Barnehager, grunnskoler, videregående skoler med tilhørende områder.
Dette gjelder likevel ikke videregående skoler hvor skjenking av alkohol følger fastsatt
opplæringsplan.
d) Frisørsalonger, spa og velvære, klesbutikker og andre lignende konsepter
e) Publikumsareal ved idrettsarrangementer

3.4

Fastsettelse av vilkår ved innvilgelse av skjenkebevilling

3.4.1

Selvbetjent skjenking av alkohol

Kommunen kan fastsette følgende vilkår for skjenkebevillingen:
a) Skjenkestedet må til enhver tid ha minst en ansatt til stede som har oppsyn med -og
ansvar for selvbetjente ølkraner,
b) Besøkende må kjøpe kort eller chip for å benytte seg av selvbetjente ølkraner, og
c) Kortene som kjøpes til bruk på selvbetjente ølkraner skal ha tidsbegrensning på maksimalt
3 timer, eller en beløpsgrense. Ved videre bruk må kortet reaktiveres av en ansatt.

3.4.2

Skjenking av alkohol ved enkelt anledning

Kommunen kan fastsette følgende vilkår for skjenkebevillingen:
a) Det kan fastsettes tidspunkt for opphør av bordservering av alkoholholdig drikk.
b) Bevillingshaver kan pålegges å tilby gjestene kostnadsfritt vann.
c) Styrer eller stedfortreder kan pålegges å være fysisk til stede i skjenkearealene ved
utøvelsen av skjenkebevillingen.
d) Bevillingshaver kan pålegges andre vilkår som oppfyller formålsbestemmelsen i
alkoholloven § 1-1.
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4

Salgsbevillinger.

4.1

Definisjoner

4.1.1

Dagligvareforretninger

Med dagligvareforretning menes forretning der den vesentligste del av vareutvalget er dagligvarer
som under hele åpningstiden gir et tilfredsstillende og variert tilbud til en vanlig familie. Det er
omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes som en
dagligvarebutikk eller kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke tilstrekkelig.

4.1.2

Spesialforretning

Med spesialforretning menes forretning der den vesentligste del av vareutvalget er begrenset til
alkoholholdig drikk eller bestemte artikler tilhørende alkohol.

4.1.3

Nettbutikker

Med nettbutikk menes i denne sammenheng å være et medienøytralt begrep. Nettbutikk vil også
omfatte de virksomheter der hvor det bestilles over telefon eller det benyttes andre elektroniske
eller analoge kommunikasjonsmidler for å bestille varer hjem. For å kunne selge alkohol gjennom
nettbutikk forutsettes det at nettbutikken har et alminnelig sortiment av dagligvarer på lik linje
med ordinære dagligvarebutikker.

4.2

Virksomheter som kan innvilges salgsbevilling

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk kan gis til:
a) Dagligvareforretninger
b) Forretninger som ligger i tilknytning til et bryggeri og kun fører bryggeriets produksjon,
herunder mikrobryggeri
c) nettbutikker
d) spesialforretninger
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