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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne
Catering AS organisasjons nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har mottatt søknad om endrede vilkår for innvilget skjenkebevilling fra Søgne
Catering AS organisasjonsnummer under driftsnavnet Gunders Kafe
Saksutredning:
I søknad om innvilget serverings- og skjenkebevilling datert 28.02.19 ble det fattet følgende vedtak
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons
nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.
Gunders Kafe fikk innvilget skjenkebevilling ut fra åpningstider opplyst i søknaden. De søkte ikke om
skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid.

De søker nå om å skjenke alkohol innenfor kommunens maksimaltid, som er alkoholgruppe 1 og 2 (øl
og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs
kl. 13.00 – 24.00 utendørs.
Det skal nevnes at Gunders Kafe ikke har uteservering.
Det er mange boliger i nærheten og det har i Søgne kommune tidligere vært diskusjoner rundt denne
problematikken, blant annet under behandling av søknad om skjenkebevilling til Restaurant
Skrubbsulten, XO Pub og Vertshuset Høllen Brygge. Tidligere kommuneoverlege i Søgne kommune
Vegard Nilsen har da uttalt følgende:
Det legges til grunn at føringene som ligger i kommuneplanens rusplan tas til følge. Der presiseres det
bl.a. at skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke er
skjenkeareal.
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.
Han uttaler også at det er mange boliger i nærheten av serveringsstedet og at alle støykrav må
overholdes. Det bemerkes at det er strengere krav etter kl. 23.00 for å ivareta folks nattesøvn. Med
servering til kl. 02.00 må det påregnes klager på støy fra beboerne i området. Det informeres at
bevillingsinnehaver selv må betale for støymålinger som eventuelt må foretas ved klagesaker.
Fungerende kommuneoverlege Dagfinn Haarr har blitt informert om tidligere saksgang og har ingen
ytterligere kommentarer, enn at de generelle regler følges og henviser til veileder for musikkanlegg og
helse.
Lensmannen i Søgne og Songdalen har ingen kommentarer til søknaden

Området og bygningen er definert til næringsvirksomhet. 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 skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid innvilges.
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