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Høringsbrev - utkast til endringer i retningslinjene for alkoholsaker 2020-2024 i Drammen 
kommune   

Drammen kommune har sett at det er behov for noen justeringer/endringer i retningslinjene for 
alkoholsaker i Drammen kommune 2020-2024.  
 
Drammen kommune sender med dette på høring utkast til endrede retningslinjer, som etter 
høringsfristen skal politisk behandles. Vedlagt følger utkast til endrede retningslinjer og notat til 
retningslinjene (begrunnelse og bakgrunn for bestemmelsene). De foreslåtte endringene fremgår i rød 
skrift i både utkastet og i notatet, og dreier seg i hovedsak om presiseringer i punkt 10. Lokalmiljøet – 
forebygging av lydkonflikter. 
 
Høringsbrevet sendes elektronisk til bevillingshavere, relevante offentlige og private institusjoner og 
etater og boligsammenslutninger i sentrumsområdene, og det legges også ut på Drammen kommunes 
nettsider. Alle som ønsker, har anledning til å gi kommentarer. 
 
Høringsfristen er satt til 17.02.2022. 
 
Kommentarene må sendes skriftlig per e-post  til kommunepost@drammen.kommune.no eller brev til 
Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen. Merkes med saksnummer 21/27944. 
 
Endringene skal etter planen vedtas tentativt i mars 2022. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det i denne omgang kun er de foreslåtte endringene vi ønsker kommentarer 
til. Andre eventuelle endringer i retningslinjene vil gjøres i forbindelse med revidering av retningslinjene 
i 2024, når retningslinjer for perioden 2024-2028 skal vedtas. 
 
Høringsmøte 
Dersom det er ønskelig med et møte før høringsfristens utløp, for å diskutere de foreslåtte endringene, 
ber vi om en tilbakemelding innen 08.02.2022. Meldingen kan sendes på e-post til overnevnte adresse, 
merkes med saksnummer 21/27944, og må inneholde navn og e-postadresse til den som ønsker å delta. 
Vi tar sikte på at et eventuelt høringsmøte vil bli avholdt 11.02.2022 på Teams.  
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Med hilsen 
 
 
Anne-Marie Vikla 
Kommunalsjef arealplan, klima og miljø 

Christina Borthwick Vermelid 
Avdelingsleder Arealplan, klima  og 
mil 
 
Anne-Marie Vikla 
Kommunalsjef Arealplan, klima og 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
Vedlegg: Utkast til endrede retningslinjer alkoholsaker 2020-2024 

Notat til retningslinjene for alkoholsaker 
Mottakere høring endring retningslinjer 27.01.2022 

  
 


