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Godkjenning av utvidet utendørs areal- TukTuk Drammen AS, Tuk Tuk Thai Diner & 
Takeaway, Bragernes torg 1    

Drammen kommune viser til deres søknad om godkjenning av utvidet areal for skjenking datert 
23.04.2021, samt telefonsamtale den 20.05.2021. Siste uttalelse er mottatt 20.05.2021. 
 
Vedtak            
TukTuk Drammen AS, med organisasjonsnummer 925 154 695, får innvilget søknad om utvidet utendørs 
areal for skjenking fra vedtaks dato til og med 31.08.2022 i Tuk Tuk Thai Diner & Takeaway, Bragernes 
torg 1, 3017 Drammen, slik det fremkommer av vedlagte tegning.  
 
Tidsrom for skjenking ute er fra kl. 08.00 (alkoholholdig drikk i gruppe 3 fra kl. 13.00) til kl. 03.00, lik 
gjeldende skjenkebevilling. 
          _____________ 
 
Søknaden og beslutningsgrunnlag 
Godkjenning av utvidet skjenkeareal er hjemlet i alkoholloven. Arealet er i overenstemmelse med areal 
som både politiet, Drammen kommune v/ Samferdsel, vei og park og gårdeier finner å kunne godkjenne 
til omsøkt bruk. Bruken av arealet forutsetter at det foreligger tillatelse fra grunneier og gårdeier i hele 
perioden. 
 
Skjenkebevillingen må utøves i samsvar med vedtak om skjenkebevilling datert 18.12.2020, i tillegg skal 
følgende være oppfylt:  

• Skjenkearealet skal til enhver tid være avgrenset på tilfredsstillende vis. 

• Møbleringen av skjenkearealet skal utformes etter retningslinjer for uteservering. Se vedlegg.  

• Det må foreligge gode kontrollrutiner slik at de ansatte har oversikt over skjenkearealet så lenge 
skjenking og konsum av alkoholholdig drikk foregår.  

• Vakthold skal til enhver tid være dimensjonert slik at alkohollovens bestemmelser overholdes, 
og ro og orden opprettholdes. 

 
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. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren 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 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
Vedlegg: Skjenkeareal, TukTuk Drammen AS 

Retningslinjer uteservering 21.05.19 
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