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UNION SCENE DRIFT AS, SKJENKEBEVILLING I KULTURHALL, UNION BRYGGE

INNSTILLING TIL: formannskapet − driftsstyret for økonomi- og plansaker
Administrasjonens innstilling:
I medhold av alkoholloven §§ 1−4b, 1−7b, 1−7c, 4-2 og 4-4, og serveringsloven § 15 gis det
skjenkebevilling med denne spesifikasjon:
Tidsrom:
Fra 01.03.2005 til 30.06.2008.
Bevillingshaver:
Union Scene Drift AS, Grønland 60, 3045 Drammen,
org nr 987 515 139.
Eiere:
Union Rockeklubb, Grønland 60, 3045 Drammen,
org nr 977 247 470, og Matendo Kulturkafé, Grønland 60,
3045 Drammen, org nr 983 569 323, hver med 50%.
Bevertningssted:
Kulturhall, Union Brygge, Grønland 60, 3045 Drammen.
Styrer:
Mar Gueye, Neumannsgate 16A, 3044 Drammen, født 01.02.66.
Stedfortreder:
Cecilia Husum, Svangsgangen 9, 3044 Drammen, født 08.12.76.
Alkoholvare og type
Brennevin ved arrangement for en lukket krets av personer, såsom
virksomhet:
julebord etc. Vin, og øl med alkoholinnhold mellom 2,50 og 7
volumprosent ved pubdrift, konsertarrangement, konferanser o.l.
Omfang:
Alminnelig.
Skjenkeareal:
Areal som vist på skisse "Arealdisponering per 11-12.03".
Åpningstid:
Fra kl 10.00 til kl 03.30 ved konsertarrangement fredager og lørdager, fra
kl 10.00 til kl 01.00 ved øvrige arrangement.
Skjenketid:
Fra kl 10.00 til kl 03.00 ved konsertarrangement fredager og lørdager, fra
kl 10.00 til kl 00.30 ved øvrige arrangement.
Det forutsettes at alkoholserveringen avsluttes senest en halv time før
lukketidspunktet.

Andre vilkår:

Nils Fr. Wisløff
rådmann

1. Ved alle arrangement hvor det foregår skjenking av alkohol, skal
anbefalte normer, som framgår av SFT's støyhåndbok, legges til
grunn ved vurdering av tillatelig lydstyrke.
2. Ved konsertarrangement og andre arrangement hvor det anses
påkrevet, skal vakthold forestås av ordensvakter, godkjent av
politiet. Ordensvaktene skal ha gjennomført godkjent kurs.
3. Skjenking i forbindelse med større konsertarrangement vil bare
kunne foregå dersom arrangementet er godkjent av politiet, og
politiets krav om vakthold o.l. oppfylles.
4. Utbetalingsautomater skal ikke kombineres med alkoholkonsum.
Av den grunn godkjennes ikke et driftskonsept hvor oppstilling av
slike spilleautomater er inkludert.

Arild Eek
kommunaldirektør

Saksutredning:

Hensikt
Hensikten med saken er å behandle søknad fra Union Scene Drift AS om skjenkebevilling i kulturhall,
Union Brygge.

Bakgrunn
Union Scene Drift AS ble etablert i november 2004, med formål å drifte utleie- og serveringsvirksomhet i
de nye kulturhallene i Grønland 60, basert på en leie- og driftsavtale med Drammen kommune. Selskapets
aksjonærer er foreningene Matendo kulturkafé og Union Rockeklubb. Ifølge selskapets protokoll skal
eventuelt utbytte av selskapets virksomhet investeres i kulturell virksomhet.
Virksomheten skal omfatte servering av mat og drikke under arrangementer, utleie av lokaler til
konferanser, foredrag og ulike kulturelle aktiviteter, samt drift av ordinær kafévirksomhet i foajé og
utendørsareal (17 i skisse) for kulturaktører i Union Brygge og publikum i området. Skjenking av vin og øl
planlegges i forbindelse med pubdrift i klubbscenen (20), og under konserter og seminarer på
konsertscenen (21) og i foajé (16). Skjenking av brennevin planlegges ved spesielle utleiearrangement til
lukkede selskap, såsom julebord o.l. Det skal ikke foregå brennevinskjenking under ordinære konsert- og
kulturarrangement.
Mar Gueye, Drammen og Cecilie Husum, Drammen, søkes godkjent som hhv styrer og stedfortreder for
skjenkebevillingen.
Konseptbeskrivelse og skisse som viser omsøkt skjenkeareal, er trykte vedlegg 1 og 2.

Uttalelser til søknaden
Som forutsatt i alkoholloven, har Drammen kommune sendt søknaden til vurdering hos politiet og
sosialtjenesten, dvs Senter for rusforebygging. I tillegg har man innhentet uttalelse fra skattemyndigheter,
Mattilsynet og tolletaten.
Søndre Buskerud politidistrikt har uttalt at etaten verken har merknader til styreres, stedfortrederes eller
andre sentrale aktørers vandel, eller til ordensmessige eller trafikale forhold.
Senter for rusforebyggings vurdering er trykt vedlegg 3.
Buskerud skattefogdkontor har ikke merknader til søknaden. Det er også framlagt uttalelse fra Buskerud
fylkesskattekontor.
Verken Mattilsynet eller tollmyndighetene har merknader til søknaden.

Vurdering
Administrasjonen legger til grunn politiets vurdering og konklusjon når det gjelder ordens- og
trafikksituasjonen.
Skattemyndighetenes merknad tillegges ikke slik vekt at vandelskravet av den grunn ikke ansees tilfredsstilt. De øvrige forespurte etatene har ikke merknader til vandel.
Alkoholskjenking skal foregå som ledd i Drammens kommunes og andre aktørers satsing på ulike
kulturarrangement, utleievirksomhet for konferanser m.v. i Union Brygge. Aktørene i virksomhetene
Matendo kulturkafé og Union Rockeklubb, som eier Union Scene Drift AS, har tidligere utøvd fast
skjenkebevilling i forbindelse med arrangement i regi av rockeklubben og kulturkaféen.
Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Skjenkingens
omfang, sammenholdt med Drammen kommunes tidligere erfaringer, i egenskap av bevillingsmyndighet,
med bevillingsutøvelse i Union Rockeklubb og Matendo kulturkafé, tilsier at det bør legges stor vekt på å
sikre forsvarlige rammer rundt alkoholomsetningen. Blant annet vil bevillingen måtte håndheves strengt hva
gjelder konsept, tidsrammer, støy og vakthold.
Kommunen, i egenskap av bevillingsmyndighet, må gjennom avtaler m.v. sikres frihet til å kunne
sanksjonere eventuelle overtredelser av alkohollovens bestemmelser, og til å avgjøre på fritt grunnlag
hvorvidt skjenkebevillingen eventuelt skal vedtas fornyet i 2008.

Konklusjon
Union Scene Drift AS gis alminnelig skjenkebevilling for brennevin, vin og øl til bruk i kulturhaller, Union
Brygge, for tidsrommet fram til 30.06.2008, etter nærmere spesifikasjon. Det knyttes vilkår til bevillingen i
samsvar med Retningslinjer for bevillingssaker 2004 – 2007. Det foreslås for øvrig vilkår som tar sikte på
å unngå at omgivelsene påføres sjenanse av støy fra de ulike arrangementene.

Trykte vedlegg
1. Konseptbeskrivelse.
2. Skisse over skjenkeareal.
3. Senter for rusforebyggings vurdering.
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