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Korrigert vedtak om skjenkebevilling for enkeltarrangement 15.06.22
Vi viser til telefonsamtale med bevillingssøker at det i søknaden om skjenkebevilling for
enkeltarrangement den 16.06.22 ble skrevet inn feil dato fra bevillingssøker. Korrekt dato skal være
15.06.22. Bevillingsvedtak datert 07.03.22 utgår og dette bevillingsvedtaket erstatter tidligere vedtak.
Det vises til søknad om skjenkebevilling datert 26.01.22 til arrangement for bestemt anledning ved
Låven på Nedre Nordbø i Bø. Søknaden gjelder for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (under 22%).
Arrangementet er beskrevet i søknaden at det er konsert med ca. 70 deltakere. Arrangementet foregår
inne på låven og skjenking vil skje fra fast plass inne. Målgruppa er voksne, men er også åpent for folk
under 18 år.
Skjenkingen vil skje den 15.06.2022 fra kl. 18.00 til 21.00 på Låven på Nedre Nordbø.
Vedtak
Det er kommunedirektøren som har delegert myndighet til å fatte avgjørelser i søknader om
skjenkebevilling for bestemt anledning.
I henhold til alkoholloven § 1-6 2. ledd bli søknaden om skjenkebevilling for enkeltarrangement
innvilget.
Skjenkestyrer:
Stedfortreder:
Alkoholgruppe:
Skjenkested:
Skjenkeområde:
Skjenketid:

Gyrid Kvaale, f. 02.09.57
Torgeir Hefre, f. 11.01.54
1 og 2 (under 22%)
Låven på Nedre Nordbø, Nordbøvegen 10, 3803 Bø i Telemark
Etter vedlagte tegning av 1. etasje (oransje skravert område)
15.06.22 fra kl. 18.00 til 21.00

Det er i henhold til Midt-Telemark kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 9, krav om vakthold på
arrangementet.
Hverken styrer eller stedfortreder for skjenkebevillingen har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for
skjenking.
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Bevillingshaver har derfor ikke anledning til å kjøpe alkoholholdig drikk engros, jf. alkoholloven § 1-4 c
annet ledd annet punktum.
Vi minner om at arrangementet er meldepliktig til Nome og Midt-Telemark brann og redning.
Søknaden er sendt til uttalelse hos Sør-Øst politidistrikt som ikke har noen merknader til søknaden eller
vandel.
Skjenkingen skal kun skje på områder i henhold til vedlagte tegninger. Ansvarlig skjenkestyrer må se til
at alkohol ikke blir skjenket til personer under 18 år og til personer som er åpenbart beruset.
Skjenkingen må skje i samsvar med de vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer for Midt-Telemark
kommune og i samsvar med gjeldende regelverk for alkoholomseting.
Det vil bli sendt faktura på kr. 1.000,- jf. pkt. 8 i de alkoholpolitiske retningslinjene for Midt-Telemark
kommune.
Rettslig grunnlag
Søknaden om skjenkebevilling for enkeltarrangement godkjennes med hjemmel i alkoholloven § 1-6 2.
ledd.
Opplysninger om klageadgang
Etter § 28 i forvaltningsloven og § 1-16 i alkoholoven kan du klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre
uker fra du har mottatt vedtaket eller på annen måte er informert om vedtaket, jf. forvaltningsloven §
29. Rett klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
En evenuell klage sendes til den kommunen som har fattet vedtaket. Klagen skal være skriftlig og må
nevne hvilken endring du ønsker. Du bør også begrunne klagen. Kommunen skal etter at klagen er
mottatt, gjennomgå saken på ny og gjøre de undersøkelsene som klagen gir grunn til. Kommunen kan
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner grunn til det. Om kommunen velger å fastholde
vedtaket, oversendes klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
Jf. forvaltningsloven § 11 har kommunen alminnelig veiledningsplikt. Du har også mulighet til å gjøre deg
kjent med dokumentene i saken jf. forvaltningsloven §§ 18 til 19, med noen få unntak. Det er også
mulighet til å søke om utsatt iverksetting, jf. forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksetting vil si at vedtaket
ikke kan gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
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Med hilsen
Per Dehli
kommunedirektør

Jeanett Kaasa
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Annikken Johnsrud
Etterforskning og Rådgivning
Nome og Midt-Telemark brann
og redning
Svein Taranrød
Sør-Øst politidistrikt

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Postboks 12

3131

HUSØYSUND

3103

Midt-Telemark
kommune
TØNSBERG

Kommunikasjon og service
Postboks 2073

T +47 35 05 90 00
E post@mt.kommune.no

Vi skaper framtida saman

