
Serveringsbransjen; 

verdiskaping og regelverk



Byen Vår Drammen

 Formål å skape mer byliv i sentrum og gjøre Drammen mer attraktivt

 Til beste for både de som driver næring og for publikum 

 Eiet av Drammen kommune (32%) og 175 bedrifter

 Opererer mellom offentlig og privat virksomhet

 Innsatsområder:

• Næringsutvikling med fokus på sentrumsnæringene

• Bylivsutvikling

• Omdømmebygging

• Destinasjonsutvikling og besøksnæringene

• Byarrangementer



Bylivsprogrammet

 Bylivsutviklingsprogram med fokus på sentrumsnæringene:

• Handel

• Servering

• Tjenester

• Eiendom

• Opplevelser

• Aktivitet

• Kultur

 Byen Vår Drammen: initiativtaker og prosjekteier

 Fokus på å skape attraktivitet og aktivisering, samspill og samhandling, 

optimalisere bruk av butikker, servering og byrom/gater, økt aktivitet, trivsel og 

trygghet, estetikk og opplevelse



Noen trender

 Torghandel er ødelagt av for sterk konkurranse fra dagligvare, kjeder og 

innkjøpsordninger

 Sentrumshandel har møtt sterk konkurranse fra bilbaserte kjøpesentre

 Handel er generelt under økende press fra netthandel og nedgang i forbruk

 Store faghandelskjeder sliter og setter kjøpesentre under press

 Servering vokser i både antall steder og i antall arbeidsplasser

 Enkelte tjenester digitaliseres og trenger ikke lenger beliggenhet på gateplan

 Tomme lokaler på gateplan tas i bruk til servering, opplevelser, aktivitet og kultur



Serveringsbransjen i Drammen

 En seriøs, ryddig og oversiktlig bransje

 Stor grad av lokalt eierskap

 En god blanding av kjeder og unike, lokale konsepter

 En bransje i positiv utvikling (ant. sysselsatte i serveringsvirksomhet i Nye 

Drammen) (SSB)

2019 2015 Vekst 5 år

1.297 1.098 +199

 Økende konkurranse og lønnsomhet under press

 30 aktører i serveringsbransjen er aksjonærer i Byen Vår Drammen







Den mest regulerte og kontrollerte bransjen

 Skjenkebevilling og skjenkerettsbestemmelser

 Serveringsbevilling og krav fra Mattilsynet (inkl. kontroller)

 Åpningstidsbestemmelser

– Lukketidsbestemmelser som følger skjenkebevilling

– Krav om å holde åpent for lunsjservering (på torget)

 Politivedtektene

 Avtale med Drm.k. om tidsbestemt leie av uteområder

 Plan og bygningsloven (gjelder alle uavhengig av bransje)

 Retningslinjer for utforming og plassering av uteservering

 Hyppige kontroller fra myndighetene og oftest når det er på det mest travle



Hva kan serveringsbedriftene gjøre for å skape mer byliv 

og styrke verdiskaping?

 Samarbeid og samhandling

 Tilby mangfold, unike konsepter og gode spiseopplevelser

 Være aktive, kreative og skape levende serveringssteder

 Investere i serveringsstedet og kundeopplevelsene

 Satse på attraktive uteserveringsløsninger som gir opplevelse av liv i byen

 Fortsette å være en seriøs og ryddig bransje







Hva kan politikere gjøre for å skape mer byliv og styrke 

verdiskaping for sentrumsnæringene?

 Prioritere sentrum og tiltak som styrker bylivet

 Sørge for tilgjengelighet gjennom gode parkeringsløsninger, styrket kollektivtilbud 

og gode løsninger for fotgjengere og syklende

 Effektiv og formålstjenlig behandling av byggesaker og bevillingssaker

 Fortsette å investere i byromskvaliteter

 Investere mer i bylivsstimulerende tiltak

 Legge til rette for sentrumsnær og mangfoldig boligutvikling

 Legge til rette for næringsutvikling rundt sentrale knutepunkter

 Tillate omregulering av lokaler som ikke lar seg leie ut

 Støtte opp under strøksutviklingsprosjekter

 Fjerne rigid regelverk og praksis som hindrer byliv og verdiskaping i 

sentrumsnæringene – spesielt ift. serveringsbransjen



Hva har Byen Vår Drammen gjort?

• Høsten 2018: samlet våre aksjonærer innen serveringsbransjen for felles 

gjennomgang av utfordringer ift. eksisterende regelverk og håndtering av dette

• Januar 2019: møte med bevillingskontoret i Byplan vedr. håndtering av regelverket 

for skjenking

• Bevillingskontoret lovet bedre håndtering og mer dialog som en konklusjon

• Våren 2019: arbeidsmøte med «Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv» vedr. 

regelverket for utforming av uteservering

• Komitéen støttet forslaget fra Byen Vår Drammen og åpnet for større variasjon i 

utforming (ikke nedfelt i nytt regelverk)

• Det er et behov for en gjennomgang av alle regler















Enklere regler…mer verdiskaping!


