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Kroa i Bø - Kine Kronkvist
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Referat fra Skjenkeforum 10. februar 2020

MØTENR. MØTESTED REFERENT DATO
1 Kommunehuset i Bø Jeanett Kaasa 10.02.2020

1. Støy fra utesteder
Nina Dubowski fra Miljøhygienisk avd. på Notodden kom å informerte om avdelingen og
arbeidet deres. Deres oppgaver er blant annet å svare på spørsmål, gi veiledning og råd.
Hun informerte om at lavfrekventerte basslyder er hørbart over lange avstander. Disse lydene er
vanskelig å dempe. Alle klager på støy fra utsted skal sendes skriftlig og begrunnet til
miljøhygienisk avd. på Notodden. Målinger ved. støy fra utesteder må foregå innendørs, med
lukket vindu og måles over tid. Det kan være krevende å få gode målinger da alt avhenger av at
det ikke er bakgrunnstøy som evt. snorking, støy fra biler/tog etc.

Det er ikke kommet inn klager til miljøhygienisk avd. på støy fra utesteder i Bø, men det er
kommet inn en henvendelse til teknisk om støy utenfor Kroa i Bø. Politiet har heller ikke fått
noen klager på støy fra utesetdene i Bø. Klager på støy fra folkesamlinger henvises til Politiet.

MØTEDELTAGERE: IKKE MØTT:
Lars Olav Stykket –Bull Inn (Møter for Arild Syvertsen) Vebjørn Hagen –Norsjø ferieland
Kine Kronkvist - Kroa i Bø Arild Syvertsen –Bull Inn
Per Atle Einan –rep. utvalg for helse og velferd
Åse Egeland - kommunedirektør
Svein Olav Grini –Politiet
Svein Taranrød –saksbehandler/kommunen
Jeanett Kaasa –saksbehandler/kommunen

ANDRE DELTAGERE:
Annikken Johnsrud –skjenkekontrollør
Nina Dubowski –miljøhygienisk avd.
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2. Erfaringer ved skjenkekontrollør
Skjenkekontrollørfirmaet har holdt på i Bø og Sauherad siden 2018. Firmaet har ca. 108
kontroller i året i Midt-Telemark.
Firmaet kommer på både uanmeldt og avtalt kontroller. Avtalt kontroll anses som en
veiledningskontroll og vil ikke føre til prikktildeling.
De spisser seg inn på større arrangementer hvor det er størst sannsynlighet for brudd på
alkoholloven.
Det er deres erafring at utestedene i Midt-Telemark kommune har mest brudd på
alkohollovgivningen når det gjelder overskjenk og alkoholreklame. Hun trekker fram at folk er
litt for fulle når de slippes inn på utesteder, og at dette bør ned på et lavere nivå. Det burde
være noen observatører i lokalet, eks. de som rydder glass, ekstra vakter etc. Dette er noe som
blir støttet av politiet.
Det blir også pekt på at det som kan være en utfordring er de som ikke kommer inn på
utestedene, som skaper ordensproblemer på utsiden. Skjenkekontrollørene mener at vaktene
strekker seg lagt i arbeidet når det gjelder å håndtere dette. Utestedene får skryt for å være
godt skolerte når det gjelder håndhevingen av alkoholloven.
Skjenkekontrollørene har på avstand oppdaget at gjester på Kroa i Bø gjemmer drikkevarer i
små flasker på kroppen, drikkevarer i busker på utsiden etc. og at gjestene er veldig kreative.
Kroa i Bø mener at vaktene kroppsvisiterer gjestene godt.
Skjenkekontrolløren vil også påpeke at det kan være smartat utestedene og salgsstedene
bruker Helsedirektoratets e-læringskurs til opplæring av de ansatte og at dokumentasjon på
dette legges i IK-permen.

3. Alkoholpolitiske retningslinjer
Alkoholpolitiske retningslinjer ble lagt med innkallingen til dette møtet.
Alle endringer som kommunedirektøren hadde lagt frem i nye retningslinjer ble godtatt. Det ble
også et ønske om å ta inn bruk av e-læring for ansatte i pkt. 2. Detble lagt til at «Tilsette bør
oppfordrast til å ta e-læringskurs i Ansvarleg vertskap» og «Tilsette bør oppfordrast til å ta e-
læringskurs i Ansvarleg sal».

Det blir lagt frem for kommunestyret at det er ønske om å videreføre bevillinger, med mindre
det er endringer i bevillingen. Ved videreføring av bevillinger vil det bli tatt ny vandelssjekk.

De alkoholpolitiske retningslinjene er også sendt på høring i salgsnæringen v/representant Rune
Soterud. Det har ikke kommet inn noen merknader.

4. Orientering om status og aktuelle saker –runden rundt bordet
Politiet:
De har et problem med unge mennesker som drikker på offentlig sted. Disse unge menneskene
er ikke klar over at det ikke er lov å drikke på offentlig sted. De er usikre på hvordan de skal nå
ut med informasjon til disse. Politiet har en betydelig sak når det gjelder narkotika (MDMA) og
de under 8 år. Dette er en sak som bli prioritert av politiet. Politiet har ikke alltid kapasitet til
respondere, da de må prioritere sakene. Politiet skryter av utestedene i Bø og Sauherad.

Bull Inn:
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Bull Inn opplever at folk kommer seinere til utestedet og at de er fullere enn før. Folk sitter
gjerne på grendefester etc. lengere og er ganske fulle når de kommer til utestedene. Problemer
som har vært med taxi-køen utenfor Bull Inn er nå løst. De ansatte synes det er vanskelig å
vurdere legitimiteten med ID-kortene som er fra UDI. Utestedet opplever at de har et godt
samarbeid med skjenkekontrollen. De opplever lite slåssing.

Kroa i Bø:
Det har blitt venlig populært med arrangementer uten «partyfaktor» som f.eks. quizkveld.
De forteller at de knapt har slåsskamper og at det er stor forskjell på nye og gamle lokaler.

5. Eventuelt
Ingen som hadde noen saker denne gang.

Mottakere:
Bull Inn - Arild Syvertsen
Norsjø ferieland - Vebjørn
Hagen
Politiet
Representant for utvalg for
helse og velferd

Kopi til
Svein Taranrød Bøgata 67 3833 BØ I TELEMARK
Åse Egeland Bøgata 67 3833 BØ I TELEMARK
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