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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 %
volumprosent til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på
Trysnes brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra
kl. 08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.
Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66
godkjennes som stedfortreder.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt søknad om salgsbevilling fra Trysnes Marina AS organisasjons
nummer 922 160 864 for salg av alkohol i alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) inntil 4,7 %
volumprosent i butikklokalet på Trysnes Brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne
Saksutredning:
Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent
alkohol (øl, rusbrus) må søke kommunen om salgsbevilling.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha
bestått kurs kunnskapsprøve om alkoholloven for å søke om salgsbevilling. Det er krav om god
vandel etter alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide på stedet. Styrer
og stedfortreder må være over 20 år og ikke umyndiggjort.
Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på
den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det
søkes om ny bevilling innen 30 dager.
Det har tidligere vært innvilget salgsbevilling i butikklokalet på Trysnes brygge. PK Holding
Invest AS organisasjonsnummer 921945779 er nye eiere av eiendommen etter at tidligere eiere
avviklet driften. På dette grunnlag har PK Holding Invest AS, bevillingssøker Trysnes Marina
AS under driftsnavnet Trynes brygge, søkt om ny salgsbevilling.

Butikken skal være en landhandel etablert i feriesenteret på Trysnes og skal ha et begrenset
utvalg. De søker om salgsbevilling innenfor kommunens salgstider som er fra kl. 08.00 til
20.00 på ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.
Åpningstider på butikken skal være alle dager i tidsrommet kl. 09 – 21. Jfr. §5 lov om
helligdager og helligdagsfred skal faste utsalgssteder som selger varer til forbruker holde stengt
på helligdager. På jul, påske- og pinseaften skal de stenges kl. 16.
Jfr. forskrift om typiske turiststeder Søgne kommune Vest Ager er turistanlegget ved Trysnes
Marina og Feriesenter å regne som typisk turist sted og skal således unntas fra de alminnelige
åpningstidene for utsalgssteder. Åpningstidene til butikken har ikke innvirkning på salgstidene
for alkohol.
Daglig leder og styrer Ralf Georg Olsen 05.07.62 har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven
og godkjennes som styrer. Stedfortreder Nancy Sture Olsen 17.01.66 har bestått
kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
Lensmannen i Søgne og Songdalen har ikke noe å bemerke på vandel eller kommentarer til
søknaden. Firma og skatteattest er ok.
Kommuneoverlegen i Søgne har ingen kommentarer til søknaden. Han forutsetter at
bevillingsinnehaver holder seg innenfor kommunens salgstider og ellers overholder de krav
som stilles til alder hos ansatte etc.
Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. Det har tidligere vært butikkdrift med
salgsbevilling i samme lokaler. I følge kommuneplanen er Søgne kommunes hovedmål å ha et
variert næringsliv, preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne kommune skal være en attraktiv
kommune å etablere ny virksomhet i. På grunnlag av dette foreslår rådmannen i Søgne at
salgsbevilling innvilges.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Trysnes Marina - plantegning
2 Oversiktsbilde av Trysnes Marina

