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Administrasjonen innledet møte, bakgrunn for møte er oppfølging av samarbeidsmøte avholdt 27.4.22. 
Referatene må ses i sammenheng. 

Thomas Haukedal/ Siri Homble informerte om støymåling foretatt under bryllup den 11.6. Brekke og Strand 
deltok gjennom teams og la frem en bekrivelse av hvor støymålingene er utført og resultatet av disse. 
Målinger viser at støyverdiene er noe høyere en anbefalt under arrangementet. Videre informerte Homble om 
tiltak som er gjort: 

 Nytt lydanlegg med sperre for manuell justering av forsterket lydnivå, satt opp av Aviliti 

 Endrede rutiner ved nye bookinger av bryllup ol 

 Lydmåling foretatt av profesjonelle 

 Forhåndsbestemte spillelister, går bort fra loungemusikk 

 White party flyttet til Stabbestranda 

 Endring av konseptet søndagsbrunsj – DJ utgår sesong 2022 

 Nye rutiner for de ansatte vedrørende avspilling musikk og lyd 

Naboene stilte spørsmål til hvordan Brekke og Strand hadde kommet frem til hvilke plasser det skulle foretas 
støymålinger fra? Brekke og Strand svarer at målingene er foretatt ut fra en vurdering av hvor de vurderer 
lyden vil være høyest.  

Arb.område/Prosjekt: Samarbeidsmøte mellom Bakhagen/naboer/ kommunen 
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Naboer til Bakhagen 
 
Thomas Haukedal- daglig leder Tollboden 
Siri Homble- Fredensborg Hospitality 
 
 
Annette Solheim- Miljørettet helsevern Grenland 
 
Alv Dag Brandal- kommunalsjef Helse og omsorg 
Brynhild Braut- kommuneoverlege 
Brekke og Strand- teams 
 
Lisa Ehnebom-  
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Naboene opplevde at det hadde blitt en bedring av støy på hverdager, men opplevde fortsatt at lyden er for høy 
under bryllup. Det vises til sist helg hvor det var rolig selskap frem til kl 17, hvor da musikken blir skrudd 
opp. Homble opplyser i etterkant at tilbakemelding om høy lyd ved bryllup refereres til dagen det ble gjort 
målinger, hvor det da ikke ble foretatt tiltak for å få reelle målinger.  I tillegg er det ubehagelig/ uønskelig å 
høre på private taler under et bryllup. Haukedal sier at det kan endres rutiner ved at det under taler benyttes 
anlegget til Bakhagen og ikke ekstern.  

 Thomas Haukedal/ Siri Homble informerer om at bryllupene i år er booket for et par år siden, det er 3-4 
brylluper igjen i år. De som booker fremover vil få klar beskjed om hvilke føringer som gjelder for 
musikkstøy. De er kjenner at ansvaret ligger på drivere.  

Naboene etterlyste status på revidering av politivedtektene, dette ble tatt opp på sist møte men er ikke med i 
referatet. Har kommunen startet på revidering av politivedtektene, eller planlegges det støyforskrift?  

Avslutningsvis ble det avtalt oppfølgingsmøte 24.8 kl 10.30 i kommunestyresalen på Rådhuset. Møtet deles i 
2 hvor første time er oppfølging samarbeidsmøtene med Bakhagen, mens fra 11.30 er tema støy i sentrum/ 
revidering av politivedtektene ved at tidsgrenser for musikk utendørs tas inn. Enkelte av naboene ytret ønske 
om at både politisk og administrativ ledelse deltar.  

 


