
Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 

bevillingsperioden 1. juli 2020 - 30. juni 2024 

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 25. mai 2020 

 

Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger 

 
1-1.  Bevillingsperioden 

Bevillingsperioden settes til 4 år, 01.07.2020 - 30.06.2024. 

1-2.  Krav om internkontrollsystem 

Alle bevillingshavere i Sandnes må ha internkontroll etter alkoholloven i samsvar 
med kravene i alkoholloven. 

 

Bestemmelser for salgsbevillinger 

2-1  Alminnelig salgsbevilling 
 

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan tildeles dagligvareforretninger og 

spesialforretninger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og mineralvann. 

Slik salgsbevilling kan ut fra en konkret vurdering gis rett til nettsalg. Rådmannen 

kan da fastsette vilkår av kontrollhensyn. 

Spesialforretninger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og mineralvann kan 

selge også andre produkter hvis disse kan sies å ha en naturlig sammenheng med 

salget av alkoholholdig drikk gruppe 1. Slike forretninger kan ha et begrenset utvalg 

av varer med naturlig sammenheng med spesialforretningens vareutvalg. Med 

naturlig sammenheng regnes også snacks og noen matvarer som spekemat og ost. 
 
2-2. Salgstider 

Sandnes kommune følger til enhver tid lovens maksimaltider. 

(Alkohollovens maksimaltider er pr mai 2020 som følger: 

• Mandag - fredag kl. 08.00 – 20.00. 

• Lørdag og andre dager før helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag 

kl. 08.00 – 18.00. 

• Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søndager og 

helligdager, 1. og 17. mai.) 

 
2-3.  Salgsslutt 

Dagligvareforretninger og spesialforretninger for salg av alkoholholdig drikk 

gruppe 1 og mineralvann som har salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 

må ha tatt imot betaling innen salgslutt for at salget av disse varene skal kunne 

finne sted. Dette medfører at det ikke er nødvendig med gardiner eller lignende 

over nevnte varer etter salgslutt for disse. 



Bestemmelser for skjenkebevillinger 

 
3-1.  Bestemmelser om alminnelig skjenkebevilling 

(1) Alminnelig skjenkebevilling kan gis til serveringssteder i sentrum av Sandnes og 

sentrum av Hommersåk bydel og Forsand, samt til serveringssteder som i forrige 

bevillingsperiode hadde alminnelig skjenkebevilling. Med sentrum menes i denne 

bestemmelsen sentrumsavgrensingen som følger av kommunens til enhver tid 

gjeldende kommuneplan. 

 
(2) Alminnelig skjenkebevilling kan ikke gis når serveringsstedet er lagt til: 

 

▪ områder som hovedsakelig er regulert til boligformål 

eller i deres umiddelbare nærhet 

▪ idrettshaller/helsestudio og lignende anlegg 
▪ aktivitets-/fritidssenter 
▪ bydelshus. 

 

(3) Alminnelig skjenkebevilling kan allikevel ut fra en konkret vurdering gis til større 
idrettsanlegg som er tilrettelagt med egne fasiliteter for nærings- og 
serveringsvirksomhet. Skjenkingen kan kun finne sted i egne områder avskjermet 
fra publikum. Skjenkingen kan ikke finne sted mens det pågår stevner, tabell- 
cupkamp eller lignende på anlegget, kun før og etter disse arrangementene og i 
pauser. Skjenkestedet må ha et mattilbud. 
 

(4) Serveringssteder som ligger i aktivitets-/fritidssentre og bydelshus kan ut fra en 

konkret vurdering gis fast skjenkebevilling til sluttet lag mot at stedet melder fra 

til kontrollørene i forkant om bruken av bevillingen. 

 

(5) Spesielle virksomheter, for eksempel overnattingssteder, reiselivsanlegg eller 

serveringssteder der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet 

kan gis alminnelig skjenkebevilling også om stedet ligger utenfor sentrum av 

Sandnes og sentrum av Hommersåk bydel. 

 
(6) En alminnelig skjenkebevilling kan ut fra en konkret vurdering gjøres gjeldende på 

et nærmere avgrenset uteområde. 
 
3-2.  Skjenkebevilling til sluttede lag 

Skjenkebevilling til sluttede lag kan ut fra en konkret vurdering tildeles 

serveringssteder som søker i bevillingsperioden. 

Skjenkebevilling til sluttete lag gis under forutsetning av at bevillingshaver 

melder fra til kontrollørene i forkant om bruken av bevillingen. 

Skjenkebevilling til sluttede lag kan ut fra en konkret vurdering gjøres 
gjeldende på et nærmere avgrenset uteområde.  



3-3.  Skjenkebevilling for enkeltstående anledning 

Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for en enkelt anledning forutsatt at 

arrangementet tar hensyn til barn og unge. Alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 3 gis ikke til denne type arrangementer. 

Det kan ut fra en konkret vurdering settes vilkår for utøvelse av slik bevilling. 

Skjenkebevilling for enkeltstående anledning kan ut fra en konkret vurdering gjøres 

gjeldende på et nærmere avgrenset uteområde. 

 

3-4. Skjenketider 

(1) Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan foregå til disse tider: 

- Man – lørdag, nyttårsaften, 17. mai og natt til 1. mai fra kl. 09.00 – 01.30. 

- Søndager og helligdager fra 13.00 – 01.30. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan foregå til disse tider: 
 

- Alle dager fra kl. 13.00 - 01.30. 
 
Skjenketiden utendørs kan være frem til klokken 01.30. 

(2) Nattklubber: Et serveringssted kan ut fra søknad få alminnelig skjenkebevilling 
med skjenketid fra kl. 22.00 – 03.00 alle dager forutsatt at det ikke er gitt eller gis 
andre skjenkebevillinger (alminnelig/sluttet selskap) i de samme lokalene og 
forutsatt at stedet har en aldersgrense på 20 år eller mer. 
 

(3) Ved spesielle anledninger/by-dekkende arrangement kan det etter konkret søknad 

gis utvidede skjenketider innfor følgende tidsrom: 

 

Skjenking av alkoholholdige drikker gruppe 1 og 2 kan foregå til disse tider:  

 

- 09.00 til 03.00 

 

- Nattklubber: 20.00 til 03.00 

 

Søknader behandles av formannskapet. 

 

3-5. Ambulerende bevillinger 

Det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger for skjenking av alkoholholdig 

drikke. 

 
3-6. Salgs- og skjenkegebyr 

(1) Bevillingsgebyret utgjør det til enhver tid fastsatte bevillingsgebyr etter gjeldene 
alkohollov og forskrift. 
 



(2) Det foretas ikke en etterberegning og et etteroppgjør av det ordinære gebyret på 
kommunale salgs- og skjenkebevillinger unntatt hvor dette fremstår som sterkt 
urimelig. 

 

3-7. Konseptbegrensning 

(1) Sandnes gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen 

stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Slike konsepter kan virke 

belastende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte bl.a. ansatte, og barn 

og unge. Videre av hensyn til andre næringsdrivende i området, i kommunen for 

øvrig og av hensyn til lokalmiljøet/boligstrøk i nærheten av skjenkestedet. Videre 

også av hensyn til politimessige forhold og likestillings og diskrimineringshensyn. 

(2) Det gis ikke anledning til fast eller ambulerende skjenking til klubber som politiet 
definerer som 1 % klubber. 

 

I forbindelse med behandlingen av sak om nye retningslinjer for salgs- og 

skjenkebevillinger for bevillingsperioden 1. juli 2020 – 30. juni 2024 vedtok 

kommunestyret følgende: 

 

1. Kommunestyret ønsker et godt og trygt uteliv. Restauranter og skjenkesteder står for 
en viktig del av det samlede tilbudet i byen.  
 
Kommunestyret ønsker derfor at det avholdes årlig dialogmøte med bransjen, der 
saker av felles interesse og eventuelle tiltak til forbedringer kan drøftes. 
 
Politiet, Sandnes sentrum og eventuelt andre kan også inviteres. 
 
Kommunen vil delta politisk og administrativt i disse møtene. 
 

2. Kommunestyret tar rådmannens innstilling, der det redegjøres for hvilke betingelser 
som kan settes opp for skjenkeløyve, til etterretning. 
 
Eksempelvis at det innføres minstelønn, ref. allmenngjort forskrift, er ikke blant de 
krav som kan dekkes inn under Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
(alkohollovens) formål. 
 
Kommunestyret forutsetter at forhold som er nevnt i lov og forskrifter etterfølges, og 
at eventuelle brudd på disse følges opp av arbeidstilsynet i samsvar med 
arbeidsmiljøloven og/eller andre lovbestemmelser. 
 
Eventuelle brudd på alkohollovens bestemmelser eller retningslinjer gitt av Sandnes 
kommune i medhold av alkoholloven følges opp i samsvar med gjeldende 
retningslinjer. 

 


