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Jeg viser til følgende innlegg i DT: 
 
Det er et uttalt politisk ønske fra det politiske flertallet i Drammen å skape "mer liv og røre i sentrum" 
Det er viktig for sentrumshandelen og Drammen som by at sentrum oppleves som et levende og 
spennende sted å ferdes. Det synes derfor underlig at kommunens administrasjon så aktivt slår ned 
aktiviteter med musikk utendørs. Blant annet ved bruk av DJ. 
 
I artikkelen uttaler Per Olav Horne fra Drammen kommune at – "Man skal kunne sitte på et torg i fred og 
ro og kun høre de naturlige lydene av bybildet..." Etter mitt syn fortegner dette seg som en ganske 
personlig observasjon. Mange vil oppleve en DJ på en utekafé nettopp som en integrert del av de 
naturlige lydene i bybildet. 
 
Spørsmål til rådmannen: 
 
Gitt at det er et politisk flertall for DJer og musikk ved uteserveringene på Bragernes Torg. Hvordan 
foreslår rådmannen at dette reguleres for å sørge for like rettigheter for bransjen og minimere sjenanse 
for beboere? 
 
Svar 
 
Bevillinger til skjenking og salg av alkoholholdig drikk gis for perioder på inntil fire år, og med opphør 
senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. I forbindelse med 
bevillingsfornyelse utarbeides en ny alkoholpolitikk for Drammen kommune. Den nye alkoholpolitikken 
skal gjenspeiles i nye retningslinjer for alkoholsaker. Retningslinjene er politisk vedtatt. Gjeldende 
retningslinjer for alkoholsaker ble vedtatt av kommunestyret den 22.09.2020.  
 
Saker om musikk og støy, behandles av Samfunnsmedisinsk avdeling i kommunen. Likevel har det vist 
seg å være hensiktsmessig å innlemme disse bestemmelsen i retningslinjene for alkoholsaker for å samle 
reglene som gjelder for serveringsnæringen.  
 
Bruk av forsterket lyd behandles etter retningslinjer for alkoholsaker kap. 10. Det vises spesielt til første 
ledd bokstav b, c, d og e.  
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I følge punkt 10 første ledd bokstav b skal underholdning med sterk lyd tilpasses skjenkestedets 
beliggenhet slik at beboere i nærheten sikres nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. I bysentrum er det 
åpnet for underholdning frem til kl.24.00 fredag og lørdag jf. punkt 10 første ledd bokstav e.  
 
De virksomheter som ønsker underholdning ved bruk av høyttalere / forsterkere utendørs må søke om 
dette jf. punkt 10 første ledd bokstav d både til kommunen ved Samfunnsmedisinsk avdeling og politiet. 
Søknaden må foreligge i god tid før arrangementet.  
 
Etter mottatt søknad vil det bli gjort en vurdering i forhold til lydnivå for beboere i nærheten og 
tilstøtende konkurrerende virksomheter og deres behov både med tanke på lydnivå og egne 
arrangement. Til grunn for behandlingen ligger også helsedirektoratets veileder «Musikkanlegg og helse 
– Veileder til arrangør og kommuner» samt NS 8175 Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike 
bygningstyper. 
 
Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i retningslinjene må det forbedres en politisk sak og 
forslaget må legges ut på høring, før endelige retningslinjer vedtas i kommunestyret.  
 


