Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger
bevillingsperioden 1. juli 2016 - 30. juni 2020
Vedtatt av bystyret 23. mai 2016

Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger
1-1. Bevillingsperioden
Bevillingsperioden settes til 4 år, 01.07.2016 - 30.06.2020.
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.
2-2. Salgstider
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå til disse tider:
- Man-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, 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
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.
(2) Skjenking utendørs kan være frem til kl. 01.30.
(3) Nattklubber
Et serveringssted kan ut fra søknad få alminnelig skjenkebevilling
med skjenketid fra kl. 22.00 – 03.00 natt til lørdag og søndag samt
natt til høytidsdager 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.
3-5

Ambulerende bevillinger
Det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger for skjenking av
alkoholholdig drikke.

3-6. 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) I 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.

