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Får dispensasjon:

Klart for nattmat i
sentrum
Ørland kommune gir utestedet Kings & Queens i
Brekstad dispensasjon så de får servere nattmat de neste
seks månedene
F-F+
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Kings & Queens i Brekstad sentrum får lov til å selge nattmat i helgene i en prøveperiode det neste halve året.
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- I dag er det bare på Opphaug det har vært et tilbud om nattmat. Vi er kjempeglade for at
kommunen gir oss dispensasjon så det blir mulig å spise etter stengetid på Brekstad der de
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ﬂeste uteplassene er, sier Helen Haarberg, daglig leder i Kings & Queens.
Før påske hadde formannskapet en prinsipiell diskusjon rundt uteliv og lydnivå i Kystbyen.
Til slutt samlet politikerne seg om et kompromiss, med en dispensasjon som gir lov til å
servere nattmat de neste seks månedene som en test.

Kebab
Kings & Queens åpnet i oktober i fjor høst i lokalene like ved fergeoppstillingsplassen der
Lille Melissa lå tidligere.
Haarberg forteller at de har et annet konsept enn utestedet som lå i lokalet tidligere.
- Vi skal ha full pakke, med tilbud som passer alle. Mat og kaﬀe på dagtid. Vi hadde
formiddagsquiz med over 60 personer til stede i samarbeid med helsesektoren i Ørland
kommune nylig. Til sommeren skal vi få på plass blomster ute. En del tror fortsatt at det er
en nattklubb som ligger her, men vi driver med mye annet også, sier hun.
- Foreløpig legger vi opp til kebab etter at baren stenger, sier Haarberg.

Liv, lyd og leven
Administrasjonen anbefalte politikerne ikke å gi dispensasjon for kommunens
bestemmelser, som ikke gir anledning for servering av mat etter klokka 03.
- Om vi gjør endringer, gjør vi kanskje klart for en ny praksis i kommunen, sier ordfører Tom
Myrvold (H) til resten av lokalpolitikerne i starten av diskusjonen.
- I en by forventer man et tilbud, også nattestid. Det blir lyd av det. Om Brekstad skal være en
by, så må vi tenke på det, sier Roy Hoøen (Sp).

Prøveperiode
Therese Eidsuane (H) foreslår å gi Kings & Queens lov til å selge nattmat i helgene i en
prøveperiode på seks måneder.
- Vi kan se hvordan det fungerer og evaluere det etter en periode. Om det blir mye bråk kan
vi si stopp, sier hun.
- Det er ﬂere spisesteder i Brekstad som kan ønske seg nattmat. Her er jeg enig med
administrasjonen, som ikke ønsker å gi dispensasjon. Jeg leser fra lensmannens uttalelse at
det er prøvd fra samme adresse med andre eiere før og ikke fungerte så bra, sier Gunnhild
Tettli (Ap).
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Drosje frem og tilbake
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Bjørnar Dahlberg (Frp) peker på hvordan dagens situasjon er, med tilbud om nattmat hos
Autoﬁx Go'biten på Opphaug.
- Det er skjenkestopp alle steder samtidig. Så tar mange drosje til Opphaug og bilen står og
venter mens man får mat, og spiser den. Så kjører drosjene ofte tilbake til Brekstad, sier han.
- Jeg ser positivt på at vi prøver nattmat for å se hvordan det fungerer, sier Dahlberg.

Evaluering
Formannskapet vedtok, mot Arbeiderpartiets ene stemme, å gå for prøveprosjektet.
Formannskapet vedtok at politiet og andre skal få uttale seg om hvordan prøveprosjektet
med nattmat i Brekstad har fungert etter at 6 måneder er gått, før man vurderer tilbud om
nattmat i sentrum videre.
- Alle er omforent om at dette er en ny linje, sier Myrvold.

- Ikke for fulle
Haarberg sier at det henne bekjent kun har vært to tilfeller av bråk ved Kings & Queens siden
oppstarten i oktober.
- I begge situasjonene stoppet vi hendelsene selv, og tilkalte politiet rutinemessig. Vi har
gode vakter som er strenge. Det gjør at vi får lite bråk, sier hun.
- Også skjenker vi ikke folk for fulle. Det er viktig, sier Haarberg.
- Folk oppfører seg bra, og litt liv i bygda i helgene må det være. Nattmat er noe mange har
spurt etter. Det er utrolig artig at vi får lov til å tilby det fremover, sier Helen Haarberg.
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