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Arve Vannebo (AP) har stilt følgende spørsmål som besvares i bystyrekomité for kultur,
idrett og byliv 15. mars og formannskapet 30. mars:
På bakgrunn av saken om skjenkebevillingen som er gitt til driverne av Åspaviljongen virker
det som om søker ikke oppfylte kravene om skjenkebevilling da denne ble gitt av kommunen
den 17.12. 15
Er det slik at kommunen har gitt skjenkebevilling i strid med skjenkeloven ?
Vi er som politikere ansvarlig for at alle aktører innenfor skjenkenæringen opererer med like
vilkår, og at det ikke forskjellsbehandles. Hvis så har skjedd i denne saken.
Hva vil kommunen gjøre for å sikre at kommunen som skjenkemyndighet har tillit i bransjen?
Det refereres til leder i. DT den 24.2.16:
I etterpåklokskapens lys er det interessant å lese desembervedtaket som er signert byplansjef
Hilde Haslum: «Det er rapportert om omfattende og vedvarende overtredelser av skatte- og
avgiftslovgivningen», står det blant annet. Også alkoholloven er «overtrådt fra søkers side».
«Lovovertredelsens art og omfang medfører at alkohollovens vandelskrav i § 1-7b i
utgangspunktet ikke kan anses for oppfylt, verken for søkerselskapet, eierselskapet eller Carl
J. N. Lies del»,
Svar:
På grunnlag av uttalelser fra blant annet skattemyndigheter skal kommunen ta stilling til om
aktører med vesentlig innflytelse over en skjenkevirksomhet, oppfyller alkohollovens
vandelskrav.
I helt opplagte avslagssaker nektes bevilling. I saker hvor søker har gitt uttrykk for ønske om
å gjøre opp for seg, eller hvor samfunnshensyn har gjort det sterkt ønskelig med fortsatt drift,
følger Drammen kommune en praksis med å gi søker en ny sjanse, ved at skjenkebevilling
tildeles for et kortere tidsrom, med orientering til søker om at dersom han skikker seg, vil han
kunne gis videre tillit, og med beskjed om at dersom forbedring av vandelsgrunnlaget ikke
skjer, vil ytterligere bevilling måtte avslås.
I samsvar med denne praksis ble bevilling 17. desember 2015 tildelt Vika Restaurantdrift AS
for perioden fram til 30. juni 2016.

Kommunens håndtering av skjenkesaker foregår innenfor bystyrets rammer for alkoholsaker.
Skjenkepraksis har i det store og hele ligget fast i mange år. Dette gjelder blant annet den
beskrevne praksis med i visse tilfeller å gi aktører ”en ny sjanse”.

