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Vedtak om fornyet skjenkebevilling 2020-2024 - Pigen AS, Pigen Cafe & Bar, Bragernes torg 8 
  

Drammen kommune viser til deres søknad om fornyet skjenkebevilling datert 17.02.2020. 
 
Vedtak            

 
Pigen AS, med organisasjonsnummer 974 634 651, får innvilget søknad om fornyet skjenkebevilling i 
Pigen, Bragernes torg 8, 3017 Drammen. 
 
Skjenkebevillingen gis med virkning fra vedtaksdato frem til 30.09.2024 under følgende forutsetninger: 
Eier: Nicwil AS, Fosshaugveien 4, 3403 Lier, org. nr. 988 961 027. 
Type virksomhet: Café, bar og nattklubb. 
Styrer: Atle Thommassen, Fosshaugveien 4, 3403 Lier, født 04.04.1971 
Stedfortreder: Maria Therese Thommassen, Fosshaugveien 4, 3403 Lier, født 21.07.1972 
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 
 
Serverings- og skjenkeareal: 450 m2 stort lokale med 250 sitteplasser. 50 m2 stort utendørs 
skjenkeareal. Utendørs serverings- og skjenkeareal kan bli endret i løpet av bevillingsperioden da arealet 
reguleres av leieavtale med Drammen kommune som grunneier.  
 
Skjenketid: Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, fra kl. 09.00 til kl. 03.00. 
Alkoholholdig drikk i gruppe 3 fra kl. 13.00 til kl. 03.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal 
opphøre seneste 30 minutter etter skjenketidens utløp. 
 
Andre vilkår: 
Bevillingen skal utøves i samsvar med bestemmelser som framgår av retningslinjer for alkoholsaker 2020 
– 2024, særskilt:  

• Avsnitt 11 om aldersgrenser. 

• Avsnitt 12b om familiearrangementer. 

• Avsnitt 13 om spill i skjenkesteder. 

• Avsnitt 14 om utendørsservering. 

• Avsnitt 15 om ordensvakter.  
 



 

2 
 

Åpningstid: 
Bevillingshaver er ansvarlig for å følge til enhver tid gjeldende forskrift om åpningstider i 
serveringssteder i Drammen kommune.  
 
Til informasjon kan det komme nye åpningstider for serveringssteder i løpet av 2020. Informasjon om 
dette vil ligge på kommunens nettsider. 
 
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. 
 
 
Følgende krav skal til enhver tid være oppfylt: 

• Branntekniske hensyn skal være ivaretatt i hele driftsperioden. 

• Bevertningslokalet og eventuelt utendørs serveringsareal skal være godkjent i medhold av plan- 
og bygningsloven, for bruk som serveringssted. Før servering og skjenking settes i gang, må det 
foreligge brukstillatelse for serveringsstedet fra bygningsmyndigheten. 

• Mattilsynet skal ha mottatt melding om virksomheten. 

• Skjenkingen skal foregå i samsvar med alkoholloven og Drammen kommunes bestemmelser for 
virksomheten. 

• Drammen kommune skal til enhver tid holdes oppdatert av bevillingshaver om eventuelle 
endringer når det gjelder bevillingshaver selv eller andre sentrale aktører i virksomheten, 
herunder eierskifte. 

• Bevillingshaver må straks søke om godkjenning når det skjer endring av 
styrer/stedfortreder/daglig leder dersom en eller flere av disse personene slutter. Godkjenning 
av styrer/stedfortreder/daglig leder forutsetter blant annet at vedkommende har avlagt og 
bestått kunnskapsprøve/etablererprøve. 
 

Skjenkebevillingen kan inndras dersom vandelskravet ikke lenger er oppfylt eller dersom skjenkingen 
ikke foregår i samsvar med vilkårene for bevillingen. 
 
Søknaden og beslutningsgrunnlag 
Tildeling av skjenkebevilling er hjemlet i alkoholloven. 
 
Kunnskapskravet er oppfylt for styrer og stedfortreder. 
 
Ut i fra opplysninger gitt i søknaden og innhentede høringsuttalelser finner vi at bevillingshaver, eiere og 
andre personer med vesentlig innflytelse over virksomheten, samt styrer og stedfortreder, tilfredsstiller 
lovens vandelskrav. 
 
På bakgrunn av ovennevnte fornyes skjenkebevillingen for bevillingsperioden 2020-2024. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker fra dette brevet har 
kommet fram. En eventuell klage sendes til Drammen kommune, Juridisk plan og byggesak.  
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Med hilsen 
 
Ørjan Evensen 
Ekstern konsulent (D-bruker) 

Linda Cecilie Solbakken Hellerud 
Rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
Vedlegg: Pigen AS 

Skjenkeareal pigen 
Retningslinjer alkoholsaker 2020-2024 
Retningslinjer uteservering 21.05.19 
Helsedirektoratets veiledning om grader av alkoholpåvirkning 

  
 
 
Kopi: Samferdsel, vei og park 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT 
SKATTEETATEN 
MATTILSYNET 
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