
Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand 
kommune for bevillingsperioden 01.10.16 - 30.09.20  
 
1. Innledning  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune legges til grunn for kommunens  
bevillingspolitikk, og kontrollvirksomheten med denne. Planen skal være beslutningsgrunnlag 
i den grad ikke annet regelverk er vedtatt.  
 
 
2. Målsetting  
Målsetting for Kristiansand kommunes alkoholpolitikk:  
 
Hovedmålsettinger  

 Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte 
alkoholbruk.  

 Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade.  

 Redusere helseskade.  
 
Delmål  

 Økt oppmerksomhet rundt risikofylt alkoholbruk.  

 Økt oppslutning om alkoholfrie soner.  
 
Målsettingene i Kristiansand kommunes alkoholpolitikk ønsker man å oppnå gjennom tiltak  
som:  

 Redusere gjennomsnittsforbruket av alkohol (målt etter omsetning).  

 Redusere hensynsløs rusatferd.  

 Hever den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol.  

 Bevarer og styrker omfanget av alkoholfrie soner.  

 Reduserer det totale omfanget av skadevirkninger som følger av risikofylt 
alkoholbruk.  

 
 
3. Definisjoner  
I retningslinjene legges følgende definisjoner til grunn, jf. forskrift av 8.juni 2005 nr 538 § 1-1:  

a) Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 
volumprosent alkohol  

b) Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 
volumprosent alkohol  

c) Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 
volumprosent alkohol.  

 
 
4. Salgsbevilling  

a) Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan gis til dagligvareforretninger og 
forretninger som ligger i tilknytning til et bryggeri og kun fører bryggeriets produksjon. 
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 som en kiosk. Vareutvalget i hyllene er 
ikke tilstrekkelig. 



 
b) Ved eierskifte og fornyelse av salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 er det et 

vilkår at driftskonseptet faller under pkt a).  
 
 
5. Skjenkebevilling  
Tildeling av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 skjer til foretak som har et rimelig omfang av  
matservering. Det er viktig å vurdere totalkonseptet, herunder:  

a) Menysammensetningen av mat og drikke, og at det er mulig å få kjøpt mat i den 
vesentlige delen av åpningstiden.  

b) Alderssammensetningen for de kunder virksomheten henvender seg til.  

 
Bevilling av til skjenking alkoholholdig drikk gruppe 3, gis til foretak som har fått  
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og som i beskrivelsen av konseptet i  
hovedsak henvender seg til et voksent publikum (20 år og eldre)  
 
Ved endring av driftskonseptet plikter bevillingshaver umiddelbart å gi beskjed til kommunen 
og å søke om ny bevilling.  
 
Retningslinjene gjelder for nyetableringer. Foretak som har skjenkebevilling etter eldre  
regler og driver etter samme konsept som bevillingen ble gitt på, vil kunne få ny bevilling.  
 
 
6. Virksomheter det ikke gis bevilling til  
Med mindre det foreligger særlige grunner gis det ikke skjenkebevilling til:  

a) Virksomheter lokalisert i boligområder. Dette er ikke til hinder for at det kan tildeles 
skjenkebevilling i bydelen.  

b) Veikroer eller andre virksomheter innrettet for trafikk på land eller sjø.  
c) Virksomheter lokalisert på campingplasser.  
d) Virksomheter lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter.  
e) Virksomheter som ligger i undervisningssentra for barn og unge.  

 
Alkoholfrie soner opprettholdes i alle store byrom og parker, og i publikumsarealer i 
idrettsarenaer som er åpne for allmennheten. Det kan gjøres unntak fra denne regelen til å gi 
tillatelse til skjenking av alkohol i forbindelse med kulturarrangementer.  
 
 
7. Uteservering  
Uteservering kan etableres i tilknytning til en utvidelse av allerede eksisterende  
serverings- og skjenkested eller som egen driftsenhet. Bevillingshaver fastsetter selv dato for  
skjenking. Før uteserveringen kan skje, må søker dokumentere:  

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

b) at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle 
innretninger.  

c) at Mattilsynet har fått endringsmelding.  
 



Tillatelsen gjelder det driftskonsept som er oppgitt i søknaden.  
a) Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke 

er skjenkeareal.  
b) Lyden fra musikk, underholdning eller samtale må ikke være slik at det er til vesentlig 

sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor 
uteserveringen foregår. Det vises her til veilederen, Musikkanlegg og helse, IS-0327 
fra Helsedirektoratet.  

 
 
8. Saksbehandlingsregler  
Rådmannen eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å gi salgs- og skjenkebevillinger for  
alkohol. Før bevilling gis, skal det innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten, og fra  
andre offentlige etater, blant annet skatte- og avgiftsmyndighetene. Formannskapet er  
ankeorgan.  
 
 
9. Dokumentasjonskrav  
Etter at det er fattet vedtak om tildeling av bevilling, må bevillingshaver, før  
bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, sende inn følgende  
dokumentasjon til bevillingskontoret:  

a) Kopi av brukstillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene.  
b) Kopi av melding til Mattilsynet etter næringsmiddellovgivningen.  
c) Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet.  
d) Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende del av året.  
e) Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, og at alle 

ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle 
ansatte.  

 
 
10. Utestående fordringer til skatte- og avgiftsmyndighetene  
Salgs- eller skjenkebevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og  
avgiftsmyndighetene er brakt i orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte 
tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes.  
 
 
11. Vilkår  
Salgs- eller skjenkebevilling kan ikke tas i bruk før lovlige vilkår som er satt for tildeling av 
bevilling er imøtekommet.  
 
 
12. Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avgjøre saker om reaksjon på 
overtredelser av alkohollovgivningen.  
 
Reaksjoner gis i tråd med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
(alkoholforskriften), jf. Kapittel 10.   
 
 
13. Oppfølging  
I slutten av perioden skal det fremlegges en evaluering av om strategiene og forslagne i 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan og retningslinjene har ført til de ønskede resultater. Kontor 
for skjenkesaker har ansvaret for at en slik evaluering gjennomføres.  
 
  



14. Kontroll med salgs- og skjenkesteder  
a) Kontroller av salgsstedene skal som utgangspunkt foretas av en kontrollør. Dersom 

spesielle forhold gjør seg gjeldende, kan kontrollen utføres av to personer.  
b)  
c) Skjenkekontroller skal utføres av to personer. Kontrollene vil skje på alle ukedager 

med hovedvekt på fredager og lørdager.  
 

d) Det vises for øvrig til kapittel 10 i «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» 
(alkoholforskriften) 

 
 
 
15. Skjenke- og salgstider  
 
Skjenke og salgstider for alkohol er regulert forskrifter og det vises til følgende forskrifter:  
 

 Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder 
(Kristiansand bystyre 12. mars 2008) 

 Forskrift om skjenketid for brennevin til sluttende selskaper, Kristiansand kommune, 
Vest-Agder (Kristiansand bystyre 26. februar 1992) 

 Forskrift om salgstider for øl fra forretning Kristiansand kommune, Vest-Agder 
(Kristiansand bystyre 18. november 1998) 

 
 
16. Bevillingsperioden  
Tildeling av bevilling for alkoholholdige drikkevarer gjelder fra 01.07.16 og frem til 30.09.20,  
dersom ikke annet er fastsatt i enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort.  
 
 

Vedtatt av bystyret 21.09.16 

 


