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Informasjon om åpningstider for serveringssteder rundt Bragernes og Strømsø torg  

Drammen kommune viser til tidligere utsendt informasjonsbrev av 22.12.2020 om ny forskrift om 
åpningstider for serveringssteder i Drammen. Forskriften ble vedtatt 16.12.2020. I tillegg til 
forskriften eksisterer det politisk vedtatte retningslinjer for alkoholsaker for Drammen, som ble 
vedtatt 22.09.2020. Retningslinjene omfatter blant annet åpningstider for serveringsstedene rundt 
Bragernes og Strømsø torg. 
 
De aktuelle bestemmelsene i retningslinjene for alkoholsaker har ikke blitt revidert etter siste 
revisjon av forskrift om åpningstider i Drammen. For å forsikre oss om at det ikke oppstår 
misforståelser, ønsker Drammen kommune med dette å klargjøre hvilke regler som gjelder for 
åpningstider rundt Bragernes og Strømsø torg. 
 
De ytre rammene i forskriften § 2 er som følger for serveringsstedene rundt Bragernes og Strømsø 
torg: 

• Kafeer, enklere serveringssteder og serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde 
åpent innenfor tidsrommet kl. 06.00 til 24.00. 

• Restauranter, puber, barer, diskotek og lignende kan holde åpnet innenfor tidsrommet kl. 
08.00 til 03.30. 

• Innenfor disse rammene kan alle serveringssteder i Drammen kommune selv bestemme 
sine åpningstider. 

 
Dette betyr at punkt 5 og 6 første ledd bokstav d om regulering av åpningstider på Bragernes og 
Strømsø torg i retningslinjene for alkoholsaker, ikke lenger er gjeldende. Retningslinjene vil så snart 
som mulig bli oppdatert i tråd med forskriften, og er for øvrig gjeldende. 
 
Det vises ellers til vedlagt forskrift og retningslinjer. 
 
Dersom du har spørsmål til innholdet i dette brevet, kan du ta kontakt med oss. 
 
Med hilsen 
 
Silje Hongslo Ryjord 
Rådgiver 

Christina Borthwick Vermelid 
Avdelingsleder Arealplan, klima  
og mil 
Anne-Marie Vikla 
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