
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 

Organisasjonsnummer 
   

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

   
   

kommunepost@drammen.kommune.no 
   

 

 

Spørsmål 65 (2021) fra Anders Wengen (V): Spørsmål knyttet til blomsterbutikker 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Anders Wengen (V) 

Dato: 
Saksnr: 

17.03.2021 
21/00070-65 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 
I andre kommuner i vår region, blant annet i Oslo, kan blomsterbutikker holde åpent til tross for 
nedstengingen. Dette fordi de selger ferskvarer. 
 
Her har de følgende liste over butikker som kan holde åpent, selv om de ligger i kjøpesentre: 
 

 matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer 

 utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 

 apotek 

 bandasjister 

 optikere 

 vinmonopol 

 bensinstasjoner 

 salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon lager- og grossistdelen i byggevareforretninger 
som selger til håndverksvirksomhet og lignende 

 blomsterbutikker, så lenge de hovedsakelig selger blomster med kort holdbarhet og 
salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter. Hagesentre, som også fører produkter som 
møbler, hageutstyr og planter med lengre holdbarhet, kan ikke holde åpent. 

 
Er det å anse som en feil at vi ikke har samme liste i Drammen? Hvis ikke, hva er bakgrunnen for at man 
har utelatt blomsterbutikker hos oss? 
 
Svar 
 

Drammen kommune er som en av kommunene i Viken omfattet av kapittel 5A i Forskrift om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjeldende fra 16. mars til 11. april 2021. 
 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470 
 
Forskriften som gjelder hos oss (og Viken) er som følger: 

§ 16b.Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 
a. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og 

 lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som  
ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470
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b. Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent: 
1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer 
2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 
3. apotek 
4. bandasjister 
5. optikere 
6. vinmonopol 
7. bensinstasjoner 
8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon 
9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende. 

c. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b. 
d. Treningssentre. 
e. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. 
f. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom  

representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner. 
g. Biblioteker. 
h. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. 
i. Museer. 
j. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 
k. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter  

som samler mennesker innendørs. 

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert 
smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. 
 
Det er ikke unntak for blomsterforretninger i Drammen kommune. Derimot er det et slikt unntak i Oslo. 
Kommunen har forespurt Statsforvalter om dette og om det er sett på en harmonisering.  
Vi avventer svar på denne forespørselen. 
 
 
Oslo kommune er ikke omfattet av kapittel 5A, men har en lokal forskrift og derav altså en annen 
formulering og en annen liste over butikker som kan holde åpent.  
 


