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Interpellasjon nr. 20 (2019)

Ulf Erik Knudsen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 18.06.19:
Om Pavarotti
Det vises til tidligere interpellasjon om problematikken rundt Pavarotti bar og deres konsertvirksomhet.
Meldinger man har fått fra Pavarotti tyder på at kommunens administrasjon ikke tar hensyn til de
politiske signaler i saken.
Det er i alle fall betydelig divergens mellom det som fremkommer i pressen, og hva jeg har fått i svar fra
rådmannen på spørsmål om saken (mottatt i dag 3.6.19). I dette heter det blant annet: «Slik artikkelen
fremstår kan det se ut som om kommunen pålegger Pavarotti å foreta større ombygginger for å
imøtekomme støykravene. Dette er ikke riktig. I svaret fra Pavarotti er det som nevnt skissert tiltak i
svært ulike prisklasser, og det er opp til Pavarotti hvilket eller hvilke støydempende tiltak de setter inn.
Dette kommenterte også kommunen ved helsesjef John David Johannesen i samme artikkel. Pavarotti er
en kultur- og utelivsaktør som er ønsket i bybildet i Drammen. Samtidig er det viktig at det gjøres tiltak
som reduserer lyden.» (sitat slutt)
Det synes å være et fortsatt behov for en politisk avklaring av saken. Derfor fremmes følgende forslag:
1. I lys av det uheldige utvikling denne konkrete saken har fått for dette konsertstedet tilbyr
kommunen seg å bekoste nødvendige støydempende tiltak på Pavarotti. Rådmannen bes legge frem
sak med forslag til inndekning.
2. I fremtidige utbygginger innskjerpes det at administrasjonen må følge opp utbyggere så
nødvendige støydemping legges som krav på disse.
3. Bystyret ser positivt på at konsertaktiviteten på Pavarotti fortsetter i den form og i det lydnivå man
har den siste tiden.
4. Bystyret slår fast at de som velger å bosette seg i byens sentrum må forvente at det er støy både
fra handel, skjenkesteder, trafikk og kulturaktivitet – og at administrasjonen og må påse at dette
kommuniseres tydelig overfor utbyggere og kjøpere.
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5. I Storbritannia har en lov kalt «Agent of Change» gått igjennom i parlamentet. Denne plasserer
ansvaret for å redusere virkninger av eksisterende støygenerende aktivitet eller bruksområde på den
foreslåtte nye støyfølsomme utviklingen, den nye kommunen bør se på muligheten for å implementere
disse bestemmelsene i den nye kommunens arealdel.

Svar:
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