
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: Skjenkeforum 

  

Dato: 29.10.2020 

  

Til stede: Anthon Sørheim – James Clark, Siv Inger Ringdal – Beist Burger & Bar, Ivan 

Stewart – Scandic Park Sandefjord, Per Olav From - Politiet, Annikken 

Johsrud – Skjenkekontrollen, Ole-Henrik Augestad – kommuneoverlege, 

Taran Børnick – Miljørettet Helsevern, Anne-Marte Flem Lunde – Miljørettet 

Helsevern, Marianne Syvertsen – Sandefjord kommune, Helle Stokke Nalum 

– Sandefjord kommune. 

 

  

Forfall: Øyvind Rivrud - Sandefjord kommune 

  

 

Helle Stokke Nalum ønsket velkommen og gikk i gjennom møteagendaen. 
 

1. Ny bevillingsperiode 2020-2024 

Helle Stokke Nalum informerte om at alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger har 

blitt fornyet for ny bevillingsperiode. 

En bevillingshaver måtte søke på nytt pga for mange brudd (prikker) på alkoholoven i 

forrige bevillingsperiode, jf. Alkoholpolitiask handlingsplan 2020-2024  

 

2. Smittevern 

Covid-19-forskriften §14 a) tredje ledd: «Steder med skjenkebevilling skal registrere 

kontaktopplysninger til gjester når de samtykker til det» 

 Hvordan fungerer dette?  

 Registrerer de fleste seg?  

 

o Bransjen opplyser at de fleste stiller seg positive til å registrere 

kontaktopplysninger. 

o Registreringen gjøres via QR-koder, app eller på papir. 

o På restauranter fungere bordbestillinger på nett også som registrering av 

kontaktopplysninger 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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Informasjon fra kommuneoverlegen: 

Lokale tiltak: 

o Avhenger av smittesituasjonen i kommunen 

o Kriseledelsen i kommunen kan vurdere strenger lokale tiltak ved behov, men 

ønsker ikke stramme inn mer enn nødvendig. 

o Ev. lokale tiltak vi rette seg mot alle. 

o Skal mye til for at det stenges ned igjen. 

 

Testkapasitet: 

o Testkapasiteten kan økes ved stor smitteøkning. 

o Det vil være like stor testkapasitet i jula. 

o Sandefjord kommune har et samarbeid med Larvik kommune. 

 

Smitteøkning og smittesporing: 

 Fare for økt smitte: 

o Kaldt vær og folk er mer inne 

o Studenter kommer hjem til jul 

o Juleselskaper 

 

 Smittesporing er krevende 

o Ingen klare smittespor som retter seg mot serveringsbransjen 

o Fortsatt uklart hvor noe av smitten har sitt opphav 

 

Retningslinger for arrangementer pr. 29.10.2020, jf kapittel 5 - Covid 19 forskriften 

 Private sammenkomster, jf. §13 f – 50 personer  

 Innendørs arrangement – 200 personer 

 Utendørs arrangement – 200 personer 

 Utendørs arrangement hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter – 600 personer 

I store serveringslokaler, hvor det er smittevern forsvarlig, kan det arrangere «selskap» 

for flere grupper samtidig. Dette forutsettes at antallet ikke overstiger 50 personer pr. 

gruppe når det serveres alkohol. 

Store grupper må ev. deles i flere små grupper à 50 og 50 personer for å tilfredstille 

kravet. 

 Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring: 

 Ansvarspersoner/virksomhet skal utpekes. 

 Det skal legges til rette for 1 meter avstad mellom personer 

 Arrangementer med alkohol må ha bordservering 

 

Definisjon av arrangement er beskrevet i covid 19 forskriften § 13 

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
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 Private hjem – 5 gjester i tillegg til husstandens egne medlemmer. 

 

Smittevernfaglig forsvarlig serveringsdrift: 

 

 Utgangspunktet er 1 meters avstand mellom alle sitteplassene (skulder til skulder) 

 Det er ikke tillat med motstående stoler ved bord som er smalere enn 1 meter med 

mindre gjestene er fra samme husstand. 

 Sitteplasser kan plasseres nærmere hvis de som har forhåndsbestilt har opplyst at de 

er medlemmer av samme husstand, og ønsker å sitte nærmere hverandre.  

 Gjester fra samme husstand kan uansett selv velge å sette seg nærmere hverandre 

hvis det ikke er forhåndsbestilt.  

 Det åpnes ikke opp for bordoppsett som ikke oppfyller 1 meters kravet i forventning 

om at noen av gjestene er fra samme husstand 

 Serveringsstedet kan ikke bare anta at gjestene er fra samme husstand – gjesten må 

spørres direkte. 

 Serveringsstedet skal være klargjort på forhånd.  

 Det anses som brudd på forkriften hvis serveringsstedet henter inn flere stoler 

i løpet av kvelden. 

 Gjestene skal ikke ha den ubehagelige oppgaven om å måtte be om større avstand 

mellom sitteplassene. 

 Volumet på musikk bør holdes nede slik at gjestene ikke trenger å lene seg mot 

hverandre for å høre.  

 Serveringsstedet bør informere sine gjester og være tydelig på kravene om 

smittevern. 

 Gjester som ikke oppfyller kravene kan nektes adgang eller bes om å forlate lokalet 

 

3. Julebordssesongen 2020 

 

 Mange i bransjen er bekymret – lav omsetning. 

 Mange avbestillinger 

 Flere endrer arrangamenter/julebord til dagtid 

 Må tenke kreativt for å gjøre feiringen så trygg som mulig med tanke på smittevern. 

 

 

4. Eventuelt 

 
Bransjen ønsker informasjon om smittevern og retningslinjer i en enklere formulering 
uten for mye tekst og lenker. 

 Taran Børnick hos Miljørettet helsevern tar det til etteretning, men sier samtidig at de 
ikke kan omformulere og forenkle for mye i fare for at selve lovteksten blir borte. 

 Spørsmål om smittevern kan rettes til Miljørettet helsevern  

 Det tilstrebes å svare opp alle henvendelser så rask som mulig. 
 

Utsending av post fra kommunen: 

 Post fra kommunen sendes ut til virksomhetens elektroniske postkasse (altinn, 
digipost osv..) 

 Mottaker får epost- eller sms melding med opplysning om at det er mottatt ny post i 
den elektroniske postkassen. 
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 Åpnes ikke den elektroniske posten innen 3 dager blir det skrevet ut og sendt med 
ordinær post (lang postgang for øyeblikket pga covid 19). 

 Bransjen ønsker at post i tillegg til elektronisk post også sendes pr. mail 
 

Utvidet skjenketid fom 29.05. – 31.08 

 Ingen merkbare endringer for hverken politi eller skjenkekontrollen 

 Mange drar tidlig hjem 

 Fordeler flyten av mennesker over en lengre periode  
 

Skjenkekontrollen: 

 De fleste i bransjen er flinke til å legge til rette for forsvarlig drift i Sandefjord. 

 Viktig at alle holder seg oppdatert på de gjeldene retningslinjer for smittevern. 

 Mindre overskjenking 

 Vurdere å jobbe med munnbind mtp alle kontaktpunkter i løpet av en kveld. 

 Snakker med ansvarshavende ute på gateplan. 

 

Politiet: 

 Ingen dokumentert økning av hjemmefester 

 Færre anmelders av voldshendelser relatert til alkohol og rus.  

 Opplever at de fleste i bransjen er flinke og tar smittevernet på alvor. 

 Ved spørsmål om smittevern henviser politiet til kommunene (helse) for riktig 

informasjon. 

 

Skjenkeforums funksjon: 

 Viktig av bransjeaktørene snakker sammen og bruker bransjens medlemmer i 

skjenkeforum som «veien» inn til kommunen.  

 Alle kan kontakte kommunen med spørsmål. 

 

 

 

 

29.10.2020 

Helle Stokke Nalum 

referent 


