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Av 27 medlemmer var 27 tilstede inkludert møtende vararepresentanter, med unntak av behandling
av PS 71/16, PS 72/16 og PS 73/16 hvor det var 26 representanter tilstede. Møte i kommunestyret
ble satt kl. 18:45. Sakskartet datert 15.09.16 omhandlet sak PS 65/16 – PS 73/16. Ordfører Hilde
(AP) hadde følgende forslag til endring i saksliste: RS 6/16 inngår i behandling av PS 71/16.
Forslaget ble vedtatt. Ingen merknader forøvrig til innkalling og sakskart. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 17.09.16.
Endring i saksliste
RS 6/16 Høring – kommunelovutvalgets utredning 2016:4 ble behandlet under PS 71/16
Saksfremlegg- Høring- Kommunelovutvalgets utredning 2016:4.
Habilitet


PS 68/16 Tildeling av enerett – næringsavfall fra kommunale bygg
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Løchen (H) pga yrkestilknytning. Representanten ble erklært
inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara møtte.

I forkant av møtet: presentasjon av elevombudet v/Tone Martha Sødal samt presentasjon av Ungdata
i Søgne v/Per Øyvind Lindgren.
Permisjon
Repr. Kjelland Larsen (AP) ble permittert etter behandling av PS 70/16. Ingen vara møtte.

I forkant av PS 65/16 ble interpellasjon behandlet.

Interpellasjon
Yngvar Monstad (MDG):
Gummigranulater i kunstgressbaner
Norge er et av de landene i verden med flest kunstgressbaner per innbygger, og det har vært en
markant økning i antall baner de siste 10 til 20 årene. Som innfyll i «gresset» på kunstgressbaner, for
å holde gresset oppreist og sikre friksjon og demping i underlaget, brukes i stor grad
gummigranulater. Disse er som oftest laget av oppmalte bildekk, ettersom det gir det rimeligste
produktet. Disse inneholder også miljøgifter fra bildekkene, som kvikksølv, bly, arsenikk, sink,
oljeforbindelser, PAH- og PCB-forbindelser, nonylfenol og ftalater, stoffer vi ellers i samfunnet
prøver å begrense spredningen av.1 Dessverre viser utregninger utført for Miljødirektoratet at omlag
fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år.2 En fotballbane kan ha mellom 10 og
15 kilo gummikuler per kvadratmeter, noe som utgjør mellom tre og fem tonn i gummisvinn på én
bane.2 En annen rapport bestilt av Miljødirektoratet viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan
være den nest største kilden til mikroplast på land med inntil 1500 tonn per år, nest etter slitasje fra
bildekk.4 Det er påvist at granulatene innebærer en direkte fare ved at de oppløses til
mikroplastelementer som etter hvert inngår i næringskjeden og finner sin vei til middagsbordet vårt.
Mikroplast i maten kan ende opp med å bli en av de store helseutfordringene i vår tid, da det
akkumulerer miljøgifter i toppen av næringskjeden.5
Miljødirektoratet gjør på sine nettsider oppmerksom på at lekkasje av miljøgifter fra
bilgummigranulat på utendørsbaner kan medføre en miljørisiko lokalt. I alle tilfeller vil selve
granulatene innebære et forurensingsproblem i nærområdet. I tillegg til dette pågår det i disse dager
større undersøkelser i Storbritannia og USA for å kartlegge helsevirkningene på barn som oppholder
seg mye på kunstgressbaner. 3 Det foreligger per i dag ikke påviselige sammenhenger mellom
granulateksponering og kreft, men det er ikke utenkelig at en slik sammenheng vil påvises i framtida.
Vil ordføreren og Søgne kommune følge føre-var-prinsippet og fremme tiltak allerede nå for å
ivareta helsen til barn og unge som benytter våre kunstgressbaner?
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak på hvor mye det vil koste å gå over til miljø- og
helsevennlig korkgranulat ved etterfylling og nyetablering av kunstgressbaner.
2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning av
forurensede gummigranulater fra kunstgressbaner til vassdrag.
For Miljøpartiet De Grønne,
Yngvar Monstad
Kilder:
1 Gummikulene som brukes i kunstgressbanene inneholder mer enn 60 kjemiske stoffer:
http://www.dagbladet.no/2016/02/17/sport/idrett/kunstgress/43184084/
2 OMFANGET AV BRUKEN, BRUKSOMRÅDER OG FRAMTIDIG BRUK AV
GUMMIGRANULAT BASERT PÅ BILDEKK OG NY GUMMIGRANULAT:
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2964/ta2964.pdf
3 NISO-leder vil ha ny studie etter kunstgress-påstander: - Vi må ta dette på alvor:
http://www.dagbladet.no/2016/02/25/sport/idrett/kunstgress/niso/joachim_walltin/43288353/

4 Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast:
http://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=22596&epsla
nguage=no
5 Marin forsøpling og mikroplast
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/innsiktsartiklerforurensning/marin-forsopling-og-mikroplast/id2339872/

Ordfører Hilde (AP) svarte:
Svar på interpellasjon fra Yngvar Monstad angående Gummi-granulater i Kunstgressbaner
Jeg er enig med representanten fra miljøpartiet de grønne i at dette utgjør et stort miljøproblem. Bruk
av granulat på kunstgressbaner er et mye omdiskutert tema i idrettsfaglige kretser for tiden og Søgne
kommune følger med og holder seg oppdatert på det som skjer innenfor dette området.
Søgne kommune forholder seg til råd og veiledninger fra Norges Fotballforbund(NFF). Når det
gjelder helseskaden er det gjort ny forskning som viser at granulat som brukes på norske baner i dag
ikke utgjør noen helsefare. Miljøutfordringen med granulat som kommer på avveie er derimot like
fullt tilstede og tas alvorlig. Dette er tema i veiledninger for bygging og drift av kunstgressanlegg og
det jobbes kontinuerlig med gode rutiner for gjenbruk og eventuell deponering.
Det siste anlegget som ble bygd i Søgne er E39 banen. Det ble i planleggingen vurdert flere typer
granulat, blant annet granulat basert på kork. Kork granulatet ble av administrasjonen ansett som
dobbelt så dyrt som det mest brukte produktet som er sort gummigranulat. Etter forsikringer fra
leverandøren, Unisport, om det ikke var noe helsefare med sort gummigranulat ble dette valgt.
Unisport opplyste om at all sort gummigranulat kommer fra ikke-miljøfarlige dekk etter år 2010.
Dessuten er all gummi vulkanisert, og må varmes opp til 107 grader for å avgi gasser. Problemer
knyttet til utslipp av mikroplast ut i naturen er ikke blitt vurdert av administrasjonen, så vidt jeg kan
se.
Jeg har i forbindelse med svaret på denne interpellasjonen bedt om etterfølgende undersøkelser om
dette med pris. Leverandører har på forespørsel oppgitt at nyanlagte baner med korkgranulater kun er
10 -15 % dyrere enn nye baner med gummigranulater. Leverandører viser også til at Stavanger
kommune har begynt å legge korkgranulerte kunstgressbaner. Det er videre oppgitt at også to 1. div
klubber nylig har anlagt baner med korkgranulater. Mye tyder derfor på at antakelsen om at en
korkgranulert bane ville blitt dobbelt så dyr, ikke medfører riktighet, dersom man legger til grunn at
totalprisen på prosjektet skal være grunnlaget for vurderingen av om man skal gjøre miljømessige
innkjøp eller ikke.
Etterfylling av banene med kork er imidlertid noe dyrere og utgjør ca 40 -45 % prisforskjell
sammenlignet med gummigranulater. For årlig påfyll utgjør dette omlag 7500 kr per fullskala bane.
Opplysninger vi har fått, viser at man kan en anslå at det er behov for 5-10 tonn påfyll av granulat pr
år på helårsbaner. Svinnet beror i stor grad på brøytebehovet på banen. Svinnet på baner som ikke
brøytes om vinteren er følgelig langt mindre.
Det er lite avrenning av granulat fra E39 banen i dag da det er montert sandfangere i kummene rundt
banen som fanger opp granulat. Det vil likevel være utfordringer i forhold til granulat på avveie fra
E39 banen. Spesielt ettersom dette er en bane som holdes åpen på vinteren og dermed måkes. Det

skal nå påbegynnes et arbeid med å opprette gode rutiner for lagring av snø som inneholder granulat
slik at denne kan smeltes og granulatet gjenbrukes på banen. Det er i dag en utfordring knyttet til
snørydding med fres som kan medføre ytterligere spredning av granulater i naturen, men det skal nå
vurderes ulike metoder for samling av granulatholdig snø.
Det minnes om budsjettvedtak fra des 2015 og verbalforslag nr 8 om at administrasjonen til en hver
tid skal vurdere å gjøre miljøvennlige innkjøp. Slik det fremstår for meg, kan jeg ikke se at denne
vurderingen om miljøvennlige innkjøp har vært tilstrekkelig i denne saken. Dette fordi antakelser av
merkostnadens størrelse ved miljøvennlige alternativer ser ut til å være for dårlig utredet. Det finnes
mer miljøvennlige alternativer til en relativt sett, liten merkostnad. Miljøkonsekvensen ved
avrenning av mikroplast i naturen er heller ikke blitt vurdert, noe som er beklagelig.
Når anlegget nå faktisk er bygget, er det likevel ikke noe å gjøre med dette nå. Men jeg vil tilrå at
kommunestyret vedtar repr Monstad sitt forslag.
Ihht reglementet § 14 kan forslag settes frem i forbindelse med en interpellasjon og stemmes over
hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det ( jfr Kl §34 nr 1)

Vedtak - interpellasjon:
Ingen av kommunestyrets representanter motsatte seg avstemning. Kommunestyret vedtok
enstemmig repr. Monstad (MDG) sitt forslag:
1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak på hvor mye det vil koste å gå over til
miljø- og helsevennlig korkgranulat ved etterfylling og nyetablering av kunstgressbaner.
2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning
av forurensede gummigranulater fra kunstgressbaner til vassdrag.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver
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PS 65/16 Ny godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16.

PS 66/16 Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyret 25.08.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra kommunestyret 25.08.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra kommunestyret 25.08.16.

PS 67/16 Referatsaker 22.09.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 6/16 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 2016/2640
RS 7/16 Møtereferat - 1/16 - Styringsgruppe Tjenesteenhetsstruktur Agder Nærpolitireformen Agder 2010/4381
RS 8/16 Retting av plandokumenter til kommunedelplanen for Tangvall
2014/1569
PS 68/16 Tildeling av enerett - næringsavfall fra kommunale bygg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tildeler Avfall Sør Husholdning AS oppdraget med innsamling og
behandling av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 01.01.2017.
2. Rådmannen delegeres ansvaret til en samordnet kunngjøring mellom eierkommunene og
Avfall Sør Husholdning AS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Repr. Løchen (H) erklært inhabil da
vedtaket ville kunne få konsekvenser for bedriften han er ansatt i. Repr. Henriksen og Lohne (H) møtte for
hhv Berge (V) og Løchen (H).
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret tildeler Avfall Sør Husholdning AS oppdraget med innsamling og behandling av
kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 01.01.2017.
2. Rådmannen delegeres ansvaret til en samordnet kunngjøring mellom eierkommunene og Avfall
Sør Husholdning AS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Løchen (H) pga yrkestilknytning. Representanten ble erklært inhabil
og fratrådte møtet. Ingen vara møtte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret tildeler Avfall Sør Husholdning AS oppdraget med innsamling og behandling
av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 01.01.2017.
2. Rådmannen delegeres ansvaret til en samordnet kunngjøring mellom eierkommunene og
Avfall Sør Husholdning AS.

PS 69/16 Barnehagebehovsplan 2016-2024
Rådmannens forslag til vedtak:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.09.2016
Behandling:
Leder av tjenesteutvalget Christian Eikeland (Frp) foreslo følgende tilleggsforslag:
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggforslaget fra Christian Eikeland (Frp) ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling andre setning vedtatt med 8 mot 1 (SV) stemme.

Innstilling:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Enhetsleder barnehage, Eva Hauger Gjersvold orienterte i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
2. Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.
Repr. Monstad (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nye barnehager kan være kommunale eller private. Kommunestyret tar ikke stilling til dette i forbindelse med
godkjenning av Barnehagebehovsplanen 2016-2024.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Punkt 1 av formannskapets innstilling satt opp mot tilleggsforslag fra MDG.
2. Punkt 2 av formannskapets innstilling.

Tilleggsforslaget fra MDG falt med 26 mot 1 stemmer (MDG)
Punkt 2 av formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 2 stemmer (Reisvoll;H, Kjær;SP)
Formannskapets innstilling vedtatt.

Vedtak:
1. Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
2. Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

PS 70/16 Lagring av opptak fra politiske møter
Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.




Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag til nytt kulepunkt 2:


Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider i 6 måneder

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Saken bør behandles i kommunestyret og formannskapet ba om at
en økonomisk vurdering av FRP sitt forslag blir gitt i kommunestyret 22.09.16. FRP sitt forslag ble derfor
ikke votert over.

Innstilling:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:



Søgne kommune starter med å lagre opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og Miljøutvalget –
Formannskapet og Kommunestyret.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider i 6 mnd.

Representanten trakk kulepunkt 2.

Repr. Monstad (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen innhenter anbud på sendings- og lagringsløsning, og legger det fram for kommunestyret som en
ny sak innen to måneder fra dags dato.

Votering:
Før votering la ordføreren til grunn at kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling har samme
betydningsforhold som forslaget fra FRP - med unntak av at opptak også skal gjøres fra Tjenesteutvalget.
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling samt tilleggsforslag fra FRP
2. Kulepunkt 2 i formannskapets innstilling
3. Tilleggsforslag fra MDG
Kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling samt tilleggsforslag fra FRP enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra MDG enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg
finner sted. Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.

Søgne kommune starter med å lagre opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og Miljøutvalget –
Formannskapet og Kommunestyret.
Rådmannen innhenter anbud på sendings- og lagringsløsning, og legger det fram for
kommunestyret som en ny sak innen to måneder fra dags dato.

PS 71/16 Saksfremlegg - Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4
Formannskapets innstilling:
1. Søgne kommunestyre vedtar å overlate til KS å avgi høringsuttalelse,
2. Søgne kommunestyre vil spesielt peke på at lovforslaget gir et generelt inntrykk av å svekke
posisjonen til lokalpolitikere ved at disse fratas oppgaver og myndighet som de har etter dagens
lovgiving. Dette mener vi svekker lokaldemokratiet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
3. Søgne kommunestyre vedtar å overlate til KS å avgi høringsuttalelse,
4. Søgne kommunestyre vil spesielt peke på at lovforslaget gir et generelt inntrykk av å svekke
posisjonen til lokalpolitikere ved at disse fratas oppgaver og myndighet som de har etter dagens
lovgiving. Dette mener vi svekker lokaldemokratiet.
Repr. Egeli (AP) ba om følgende protokolltilførsel:
Søgne kommunestyre vil spesielt peke på at lovforslaget gir et generelt inntrykk av å svekke posisjonen til
lokalpolitikere ved at disse fratas oppgaver og myndighet som de har etter dagens lovgiving. Dette mener vi
svekker lokaldemokratiet.

Votering:
Det ble votert over pkt. 1 i formannskapets innstilling.
Pkt. 1 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å overlate til KS å avgi høringsuttalelse.

PS 72/16 Sluttbehandling - Detaljregulering for Konvalldalen, Plan ID 201216
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Konvalldalen Plan ID 201216 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 31.08.2016
Behandling:
Plan- og miljøutvalget innstiller enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

Innstilling:

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Konvalldalen Plan ID 201216 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-4).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Konvalldalen Plan ID 201216 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 14).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 73/16 Salg- og skjenkebevilling 2016 - 2020 - Bevillinger etter alkoholloven i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
SKJENKEBEVILLINGER for bevillingsperioden 1.10.2016 – 30.06.2020:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl, vin)
Fra kl. 08.00-02.00 alle dager:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Plass til 30 gjester innendørs og 30
gjester utendørs. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2 med plass til 60 gjester, 20 m2 barområde med plass til
20 gjester og konferansedel i 2.etg på 60 m2 med plass til 50 gjester.
Uteservering på 70 m2 med plass til 60 gjester og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2
og plass til 150 gjester.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093.
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
M/S Maarten AS, Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand S. Org.nr: 984565313.
Skjenking om bord på båten M/S Maarten som kjører strekningen Søgne-Lillesand.
Skjenkebevillingen gjelder M/S Maarten i Søgne skjærgård. Innendørs salong har plass til 70
personer, utendørs dekk har plass til 30 personer.

Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested med plass til 180 gjester innendørs og 60 gjester utendørs. Utendørs
skjenkeområde er avgrenset ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale med plass til 60 personer i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg med plass til henholdsvis
100 og 60 personer. Uteareal på bakkenivå med plass til 35 personer samt veranda i 2 etg med
plass til 35 personer.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Restauranten har 100 gjesteplasser innendørs
og 8 gjesteplasser utendørs. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i 2.etasje.

B. Videre gis skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 til Søgne Gamle Prestegård, Søgne
kommune ved Enhet for kultur. Org.nr: 964967091.
Tillatt skjenketid er mandag-fredag samt søndag/ helligdag kl 12.00-16.30.
Skjenkelokale innendørs: Kafeen og stallen.
Skjenkelokale utendørs: Eplehagen, platting utenfor kafeen, liten plen utenfor skyvedør til kafe.
Plenen er avgrenset ved låvebroen.
C. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 3 (brennevin)
Fra kl. 13.00 - 02.00 innendørs, kl 13.00 – 24.00 utendørs:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Plass til 30 gjester innendørs og 30
gjester utendørs. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2 med plass til 60 gjester, 20 m2 barområde med plass til
20 gjester og konferansedel i 2.etg på 60 m2 med plass til 50 gjester.
Uteservering på 70 m2 med plass til 60 gjester og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2
og plass til 150 gjester.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested med plass til 180 gjester innendørs og 60 gjester utendørs. Utendørs
skjenkeområde er avgrenset ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale med plass til 60 personer i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg med plass til henholdsvis
100 og 60 personer. Uteareal på bakkenivå med plass til 35 personer samt veranda i 2 etg med
plass til 35 personer.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Restauranten har 100 gjesteplasser innendørs
og 8 gjesteplasser utendørs. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i 2.etasje.
D. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8
E. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
F. Styrere og stedfortredere godkjennes i.h.h.t innsendte søknader.

SALGSBEVILLINGER for bevillingsperioden 1.10.2016 - 30.6.2020:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 3 gis følgende virksomheter salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 (tilsvarende øl)
Mandag – fredag kl. 08.00-20.00 samt dag før helligdag kl. 08.00-18.00:
Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Org.nr 947040103
Kiwi 712 Tangvall, Toftelandsveien 5, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Kiwi 702 Langenes, Langenesveien 290, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Bunnpris Søgne AS, Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Org.nr 915128785
Bunnpris Høllen AS, Hølleveien 62, 4640 Søgne. Org.nr: 889714182
Coop Extra Tangvall, Marie Føreidsvei 10, 4640 Søgne. Org.nr 966833300
Coop Extra Lunde, Lundeveien 108, 4640 Søgne. Org.nr: 966833300.
Coop Mega Søgne, Sentrumsveien 1, 4640 Søgne. Org.nr: 961271460.
Rema v/ Malene Ueland AS, Sentrumsveien 6, 4640 Søgne. Org.nr: 996181588.
Trysnes Marina Eiendom DA, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr: 887005362.
B. Videre gis salgsbevilling for alkohol i gruppe 2 og 3 til i bevillingsperioden 01.10.2016 –
30.06.2020:
AS Vinmonopolet, postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo, org. Nr. 817 209 882 ved utsalg i
Marie Føreidsvei 10, Søgne. Bevillingen gjelder alkoholgruppe 2 og 3.
Salgstiden kan ikke være lengre enn det som er fastsatt i alkohollovens § 3-4.
C. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8. Reaksjoner ved overtredelse av
alkoholloven gis i tråd med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 10.
D. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
Gjelder ikke for AS Vinmonopolet.
E. Styrer og stedfortredere (gjelder ikke for AS Vinmonopolet) godkjennes i henhold til innsendte
søknader.
Bakgrunn for saken:
Saken legges frem i samsvar med Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 vedtatt i
Søgne kommunestyre (K-53/16, 22.06.2016) med følgende retningslinjer:
A. Ved behandling av søknader skal det tas hensyn til alkohollovens formålsparagraf om
begrensning av skadevirkningene av alkoholbruk.
B. Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 skjer med noen unntak til
foretak som har et rimelig omfang av matservering.
C. Det gis ikke skjenkebevilling til virksomheter lokalisert i boligområder eller områder for barn
og unges undervisningssenter eller fritidsaktiviteter.
D. Det gis ikke skjenkebevilling til virksomheter som primært retter sin virksomhet mot barn og
ungdom.
E. Er for øvrig de formelle vilkår oppfylt kan det gis alminnelig skjenkebevilling for

alkoholgruppe 1 og 2(øl og vin) fra kl. 08.00 - 02.00 og for alkoholgruppe 3(brennevin) fra
kl.13.00 - 02.00 innendørs, kl 13.00-24 utendørs.
F. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan gis til dagligvareforretninger.
G. For salgsbevillinger for alkoholgruppe 1 (øl) kan det gis bevilling innenfor alkohollovens
maksimaltider fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 - 18.00 på dager før
helligdager.
H. Nye søknader behandles fortløpende i bevillingsperioden. Det settes ikke tak på antall
bevillinger.
Saksutredning:
Lensmannen i Søgne og Songdalen samt kommuneoverlegen er orientert om alminnelige salg- og
skjenkebevillinger i Søgne kommune for perioden 2016-2020.
Rådmannens merknader:
Det anbefales å gi bevillinger i henhold til Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.09.2016
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling når det gjelder salgsbevillinger fra 1/10-2016 slik:
SALGSBEVILLINGER gis fra 1/10-16.
Repr. Eikeland (FrP) foreslo fellesforslag på vegne av Frp/H.
Antall plasser innendørs og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftenes krav innendørs.
Repr. Sigrun Sæther (Krf) foreslo følgende:
Vi ønsker å gå for rådmannens forslag til vedtak vedrørende salgs- og skjenkebevilling i Søgne kommune i
perioden 1/10-2016 – 30/6-2020 med disse endringene:
Normaltid for salg og skjenking av alkohol blir gjeldende i forslaget.
Normaltid er:
Salg alkoholgr. 1: hverdag kl. 08-18
Salg alkoholgr. 1 lørdag; kl. 08-15.
Skjenking alkoholgr. 1+2: kl. 08-01
Skjenking alkoholgr. 3: kl. 13-24
Forslaget fra Sigrun Sæther (KrF) falt med 2 (Krf og Bakke/AP) mot 7 stemmer som ble avgitt for
rådmannens forslag.
Forslaget fra H og FRP ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag med ovennevnte endringer for øvrig vedtatt med 8 mot 1 stemme (KrF)

Innstilling:
SKJENKEBEVILLINGER for bevillingsperioden 1.10.2016 – 30.06.2020:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl, vin).

Antall plasser innendørs og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men
skal følge brannforskriftenes krav innendørs.
Fra kl. 08.00-02.00 alle dager:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde og konferansedel i 2.etg på 60 m2.
Uteservering på 70 m2 og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093.
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
M/S Maarten AS, Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand S. Org.nr: 984565313.
Skjenking om bord på båten M/S Maarten som kjører strekningen Søgne-Lillesand.
Skjenkebevillingen gjelder M/S Maarten i Søgne skjærgård. Innendørs salong og utendørs dekk.
Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested innendørs og utendørsplass. Utendørs skjenkeområde er avgrenset ved
glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg. Uteareal på bakkenivå samt veranda i 2 etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Restauranten innendørs og gjesteplasser
utendørs. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i 2.etasje.

B. Videre gis skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 til Søgne Gamle Prestegård, Søgne
kommune ved Enhet for kultur. Org.nr: 964967091.
Tillatt skjenketid er mandag-fredag samt søndag/ helligdag kl 12.00-16.30.
Skjenkelokale innendørs: Kafeen og stallen.
Skjenkelokale utendørs: Eplehagen, platting utenfor kafeen, liten plen utenfor skyvedør til kafe.
Plenen er avgrenset ved låvebroen.
C. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 3 (brennevin)
Fra kl. 13.00 - 02.00 innendørs, kl 13.00 – 24.00 utendørs:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Plasser innendørs og gjesteplasser
utendørs. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde med plass til gjester og konferansedel
i 2.etg på 60 m2 med plass til gjester.
Uteservering på 70 m2 med plass til gjester og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2
og plass til gjester.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.

Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested med plass til gjester innendørs og gjester utendørs. Utendørs skjenkeområde er
avgrenset ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale med plass i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg .Uteareal på bakkenivå samt veranda i 2
etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2
terrasse i 2.etasje.
D. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8
E. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
F. Styrere og stedfortredere godkjennes i.h.h.t innsendte søknader.
SALGSBEVILLINGER fra 1.10.2016:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 3 gis følgende virksomheter salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 (tilsvarende øl)
Mandag – fredag kl. 08.00-20.00 samt dag før helligdag kl. 08.00-18.00:
Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Org.nr 947040103
Kiwi 712 Tangvall, Toftelandsveien 5, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Kiwi 702 Langenes, Langenesveien 290, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Bunnpris Søgne AS, Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Org.nr 915128785
Bunnpris Høllen AS, Hølleveien 62, 4640 Søgne. Org.nr: 889714182
Coop Extra Tangvall, Marie Føreidsvei 10, 4640 Søgne. Org.nr 966833300
Coop Extra Lunde, Lundeveien 108, 4640 Søgne. Org.nr: 966833300.
Coop Mega Søgne, Sentrumsveien 1, 4640 Søgne. Org.nr: 961271460.
Rema v/ Malene Ueland AS, Sentrumsveien 6, 4640 Søgne. Org.nr: 996181588.
Trysnes Marina Eiendom DA, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr: 887005362.
B. Videre gis salgsbevilling for alkohol i gruppe 2 og 3 til i bevillingsperioden 01.10.2016 –
30.06.2020:
AS Vinmonopolet, postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo, org. Nr. 817 209 882 ved utsalg i
Marie Føreidsvei 10, Søgne. Bevillingen gjelder alkoholgruppe 2 og 3.
Salgstiden kan ikke være lengre enn det som er fastsatt i alkohollovens § 3-4.
C. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8. Reaksjoner ved overtredelse av
alkoholloven gis i tråd med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 10.
D. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
Gjelder ikke for AS Vinmonopolet.

E. Styrer og stedfortredere (gjelder ikke for AS Vinmonopolet) godkjennes i henhold til innsendte
søknader.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
SKJENKEBEVILLINGER for bevillingsperioden 1.10.2016 – 30.06.2020:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl, vin).
Antall plasser innendørs og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftenes krav innendørs.
Fra kl. 08.00-02.00 alle dager:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde og konferansedel i 2.etg på 60 m2.
Uteservering på 70 m2 og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093.
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
M/S Maarten AS, Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand S. Org.nr: 984565313.
Skjenking om bord på båten M/S Maarten som kjører strekningen Søgne-Lillesand. Skjenkebevillingen
gjelder M/S Maarten i Søgne skjærgård. Innendørs salong og utendørs dekk.
Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested innendørs og utendørsplass. Utendørs skjenkeområde er avgrenset ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg. Uteareal på bakkenivå samt veranda i 2 etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Restauranten innendørs og gjesteplasser utendørs.
Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i 2.etasje.

B. Videre gis skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 til Søgne Gamle Prestegård, Søgne kommune ved
Enhet for kultur. Org.nr: 964967091.
Tillatt skjenketid er mandag-fredag samt søndag/ helligdag kl 12.00-16.30.
Skjenkelokale innendørs: Kafeen og stallen.
Skjenkelokale utendørs: Eplehagen, platting utenfor kafeen, liten plen utenfor skyvedør til kafe. Plenen er
avgrenset ved låvebroen.
C. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 3 (brennevin)

Fra kl. 13.00 - 02.00 innendørs, kl 13.00 – 24.00 utendørs:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Plasser innendørs og gjesteplasser utendørs.
Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde med plass til gjester og konferansedel i 2.etg på
60 m2 med plass til gjester.
Uteservering på 70 m2 med plass til gjester og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2 og plass til
gjester.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested med plass til gjester innendørs og gjester utendørs. Utendørs skjenkeområde er avgrenset
ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale med plass i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg .Uteareal på bakkenivå samt veranda i 2 etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i
2.etasje.
D. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8
E. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
F. Styrere og stedfortredere godkjennes i.h.h.t innsendte søknader.
SALGSBEVILLINGER fra 1.10.2016:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 3 gis følgende virksomheter salgsbevilling for alkohol i gruppe 1
(tilsvarende øl)
Mandag – fredag kl. 08.00-20.00 samt dag før helligdag kl. 08.00-18.00:
Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Org.nr 947040103
Kiwi 712 Tangvall, Toftelandsveien 5, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Kiwi 702 Langenes, Langenesveien 290, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Bunnpris Søgne AS, Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Org.nr 915128785
Bunnpris Høllen AS, Hølleveien 62, 4640 Søgne. Org.nr: 889714182
Coop Extra Tangvall, Marie Føreidsvei 10, 4640 Søgne. Org.nr 966833300
Coop Extra Lunde, Lundeveien 108, 4640 Søgne. Org.nr: 966833300.
Coop Mega Søgne, Sentrumsveien 1, 4640 Søgne. Org.nr: 961271460.
Rema v/ Malene Ueland AS, Sentrumsveien 6, 4640 Søgne. Org.nr: 996181588.

Trysnes Marina Eiendom DA, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr: 887005362.
B. Videre gis salgsbevilling for alkohol i gruppe 2 og 3 til i bevillingsperioden 01.10.2016 – 30.06.2020:
AS Vinmonopolet, postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo, org. Nr. 817 209 882 ved utsalg i Marie
Føreidsvei 10, Søgne. Bevillingen gjelder alkoholgruppe 2 og 3.
Salgstiden kan ikke være lengre enn det som er fastsatt i alkohollovens § 3-4.
C. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8. Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven
gis i tråd med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 10.
D. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
Gjelder ikke for AS Vinmonopolet.
E. Styrer og stedfortredere (gjelder ikke for AS Vinmonopolet) godkjennes i henhold til innsendte søknader.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:
Vi ønsker å gå for rådmannens forslag til vedtak vedrørende salgs- og skjenkebevilling i Søgne kommune i
perioden 1/10-2016 – 30/6-2020 med disse endringene:
Normaltid for salg og skjenking av alkohol blir gjeldende i forslaget.
Normaltid er:
Salg alkoholgr. 1: hverdag kl. 08-18
Salg alkoholgr. 1 lørdag; kl. 08-15.
Skjenking alkoholgr. 1+2: kl. 08-01
Skjenking alkoholgr. 3: kl. 13-24

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Forslag fra KRF
2. Tjenesteutvalgets innstilling
Forslag fra KRF falt med 23 mot 4 stemmer (KRF, Upsal;FRP)
Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 23 mot 4 stemmer (KRF, Upsal;AP)

Vedtak:

SKJENKEBEVILLINGER for bevillingsperioden 1.10.2016 – 30.06.2020:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl, vin).
Antall plasser innendørs og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men
skal følge brannforskriftenes krav innendørs.
Fra kl. 08.00-02.00 alle dager:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Utendørs skjenkeområde er
inngjerdet.

Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde og konferansedel i 2.etg på 60 m2.
Uteservering på 70 m2 og kafe i den gamle oljebua med uteareal på 300m2.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093.
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.
M/S Maarten AS, Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand S. Org.nr: 984565313.
Skjenking om bord på båten M/S Maarten som kjører strekningen Søgne-Lillesand.
Skjenkebevillingen gjelder M/S Maarten i Søgne skjærgård. Innendørs salong og utendørs
dekk.
Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested innendørs og utendørsplass. Utendørs skjenkeområde er avgrenset ved
glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg. Uteareal på bakkenivå samt veranda i 2 etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Restauranten innendørs og gjesteplasser
utendørs. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2 terrasse i 2.etasje.

B. Videre gis skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 til Søgne Gamle Prestegård, Søgne
kommune ved Enhet for kultur. Org.nr: 964967091.
Tillatt skjenketid er mandag-fredag samt søndag/ helligdag kl 12.00-16.30.
Skjenkelokale innendørs: Kafeen og stallen.
Skjenkelokale utendørs: Eplehagen, platting utenfor kafeen, liten plen utenfor skyvedør til
kafe. Plenen er avgrenset ved låvebroen.
C. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 3 (brennevin)
Fra kl. 13.00 - 02.00 innendørs, kl 13.00 – 24.00 utendørs:
Torvets café & pub AS, Rådhusveien, 4640 Søgne. Org.nr: 996907589.
Cafe med lett matservering. Drives som pub på kveldstid. Plasser innendørs og gjesteplasser
utendørs. Utendørs skjenkeområde er inngjerdet.
Bølgen & Moi Ny-Hellesund, Kapelløya 2, 4640 Søgne. Org.nr: 992246383.
Restaurant i 1.etg med spisesal på 70 m2, 20 m2 barområde med plass til gjester og
konferansedel i 2.etg på 60 m2 med plass til gjester.
Uteservering på 70 m2 med plass til gjester og kafe i den gamle oljebua med uteareal på
300m2 og plass til gjester.
Strandbaren på Åros feriesenter AS, Årossanden 9, 4640 Søgne. Org.nr: 912643093
Pub med enkel servering. Sommerrestaurant med uteservering. Utearealet er avgrenset.

Sjøkanten pub & restaurant AS, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr 984369204.
Pub og spisested med plass til gjester innendørs og gjester utendørs. Utendørs skjenkeområde
er avgrenset ved glassgjerde.
Søgne Catering, Linnegrøvan 16, 4640 Søgne. Org.nr 917182728.
Kafelokale med plass i 1.etg. To selskapslokaler i 2.etg .Uteareal på bakkenivå samt veranda i
2 etg.
Søgne Wok AS, Torvgada 14, 4640 Søgne. Org.nr 915251625.
Familierestaurant med hovedfokus på asiatisk mat. Utendørs skjenkeareal består av en 15m2
terrasse i 2.etasje.
D. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8
E. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
F. Styrere og stedfortredere godkjennes i.h.h.t innsendte søknader.
SALGSBEVILLINGER fra 1.10.2016:
A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 3 gis følgende virksomheter salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 (tilsvarende øl)
Mandag – fredag kl. 08.00-20.00 samt dag før helligdag kl. 08.00-18.00:
Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Org.nr 947040103
Kiwi 712 Tangvall, Toftelandsveien 5, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Kiwi 702 Langenes, Langenesveien 290, 4640 Søgne. Org.nr Kiwi Agder 981911946
Bunnpris Søgne AS, Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Org.nr 915128785
Bunnpris Høllen AS, Hølleveien 62, 4640 Søgne. Org.nr: 889714182
Coop Extra Tangvall, Marie Føreidsvei 10, 4640 Søgne. Org.nr 966833300
Coop Extra Lunde, Lundeveien 108, 4640 Søgne. Org.nr: 966833300.
Coop Mega Søgne, Sentrumsveien 1, 4640 Søgne. Org.nr: 961271460.
Rema v/ Malene Ueland AS, Sentrumsveien 6, 4640 Søgne. Org.nr: 996181588.
Trysnes Marina Eiendom DA, Trysnesveien 423, 4640 Søgne. Org.nr: 887005362.
B. Videre gis salgsbevilling for alkohol i gruppe 2 og 3 til i bevillingsperioden 01.10.2016 –
30.06.2020:
AS Vinmonopolet, postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo, org. Nr. 817 209 882 ved utsalg i
Marie Føreidsvei 10, Søgne. Bevillingen gjelder alkoholgruppe 2 og 3.
Salgstiden kan ikke være lengre enn det som er fastsatt i alkohollovens § 3-4.

C. Bevillingene kan inndras med hjemmel i alkohollovens § 1-8. Reaksjoner ved overtredelse
av alkoholloven gis i tråd med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 10.
D. For bevillingene betales et årlig bevillingsgebyr med hjemmel i alkohollovens § 7-1.
Gjelder ikke for AS Vinmonopolet.
E. Styrer og stedfortredere (gjelder ikke for AS Vinmonopolet) godkjennes i henhold til
innsendte søknader.

