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Godkjenning av alkoholgruppe og utvidet skjenketid-  TukTuk Drammen AS, Tuk Tuk Thai 
Diner & Takeaway, Bragernes torg 1   

Drammen kommune viser til deres søknad om godkjenning av alkoholgruppe og utvidet tidsramme for 
skjenking datert 02.11.2020. Uttalelse i saken er mottatt 30.11.2020.  
 
Vedtak  
            

TukTuk Drammen AS med organisasjonsnummer 925 154 695 i Tuk Tuk Thai Diner & Takeaway, 
Bragernes torg 1, får godkjent følgende fra og med 18.12.2020 til og med 30. september 2024:   
 
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.   
 
Skjenketid: Fra kl. 08.00 til kl. 03.00 for alkoholgruppe 1 og 2. Fra kl. 13.00 til kl. 03.00 for alkoholgruppe 
3. Åpningstidsrammen er for samme tidsrom utvidet til senest kl. 03.30.  
 

 
Søknaden og beslutningsgrunnlag 
Politiet hadde ingen kommentar til omsøkt utvidelse. 
 
Godkjenning av alkoholgruppe er hjemlet i alkoholloven. Godkjenning av utvidet tidsramme for 
skjenking er hjemlet i alkoholloven, serveringsloven samt i Drammen kommunes forskrift om åpningstid.  
 
Skjenketid  
I henhold til retningslinjer for alkoholsaker 2020-2024 punkt 7, kan restauranter i bysentrum skjenke fra 
kl. 08.00/13.00 (gruppe 1 og 2/ 3) til 03.00.  
 
Åpningstid 
Bevillingshaver er ansvarlig for å følge til enhver tid gjeldende forskrift om åpningstider i 
serveringssteder i Drammen kommune. Åpningstidene fremkommer også av retningslinjer for 
alkoholsaker 2020-2024 punkt 6.  
 
Til informasjon kan det komme nye åpningstider for serveringssteder i løpet av 2020. Informasjon om 
dette vil ligge på kommunens nettsider.  
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Det bemerkes at det ikke er krav om at serveringsstedet holder åpent alle dager fra kl. 12.00, men  
av Kommunedelplan for Drammen sentrum vedtatt 30.05.2006 bestemmelse 3.6 følger det at driften av 
serveringsstedet ikke kun kan baseres på kvelds- og nattåpen virksomhet. Hensikten med bestemmelsen 
er å skape liv i bysentrum og bidra til byutvikling.  
 
På bakgrunn av ovennevnte innvilges søknaden. 
 
Av alkoholpolitiske hensyn, dvs. hensyn til ro, orden og stedets beliggenhet, forutsettes det at 
skjenkearealet er tømt for gjester en halv time etter at skjenkingen opphører. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker fra dette brevet har 
kommet fram. En eventuell klage sendes Drammen kommune, Juridisk plan og byggesak.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anniken Sætran Hansen 
Rådgiver 

Linda Cecilie Solbakken Hellerud 
Rådgiver 
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