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

Utelivsforeningen i Drammen representerer en rekke bedrifter med skjenkebevilling i 
Drammensområdet.   I år er det et spesielt bakteppe for innspillene til politisk behandling.   Den snart 
2 år lange pandemi-situasjonen, har vist oss viktigheten av Drammens uteliv.  Det sosiale tilbudet 
serveringsbransjen representerer til byens innbyggere er viktig for trivsel og psykisk helse.   At 
Drammen har et variert, spennende uteliv med god kvalitet er viktig for å beholde egne innbyggere 
og trekke til seg besøkende.  Det har blitt tydeligere enn noen gang, hvor stort fokus innbyggerne har 
på mulighetene til å benytte byens uteliv.   

Skjenkesteder er underlagt rammebetingelser som kan endre seg vesentlig hvert 4. år – uten at 
skjenkestedene selv har påvirket endringen.  Politisk endring av forutsetninger kan fjerne 
driftsgrunnlag gjennom vedtak.   Denne uforutsigbare rammen for fremtiden, resulterer i at lån til 
investeringer og betingelser på leiekontrakter, tar høyde for risikoen for endring i rammebetingelser.  
Det medfører at våre medlemsbedrifter opplever høyere utgifter til lån og leie, enn hva bransjer uten 
slik endringsrisiko opplever.  

Vi ber om størst mulig fleksibilitet til å drive frem spennende konsepter og god kvalitet på utelivet, 
gjennom robuste retningslinjer og fleksibel holdning.  Vi vil da levere et spennende miljø for 
Drammens befolkning og besøkende til vår kommune. 

 

Kommentarer til høringspunktene: 

 

Pkt. 1 Varigheten av bevillinger 

Utelivsforeningen bifaller at det fortsatt kun er søknad om bevilling der det er endring i vandel og 
politimessige forhold.  Dette gjør vårt administrative arbeid enklere.   

 

Pkt. 2. Søknadsfrister for skjenkebevilling for en enkelt anledning 

Det har vært ulike praktiseringer av søknader til enkeltanledninger/flere anledninger samtidig – i de 
kommunene som nå er slått sammen.   I Nedre Eiker og Svelvik, har det kunnet søkes om et antall 
arrangementer samlet.   Med tanke på effektiv planlegging og mulighet til å markedsføre flere 
arrangementer fremover, ønsker vi at det vurderes at man kan søke om 5-10 arrangementer ad 
gangen.  Det meldes da til kommunen hvilke datoer som er planlagt, og søknaden omfatter samtlige.  
Eksempelet var i Mjøndalen i Svelvik kommune.  Vi ber også om at det vurderes å legge til grunn en 
enklere søknadsform for bedrifter med eksisterende skjenkebevilling. 
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investeringer og betingelser på leiekontrakter, tar høyde for risikoen for endring i rammebetingelser. 
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Kommentarer til hringspunktene: 

Pkt. l Varigheten av bevillinger 

Utelivsforeningen bifaller at det fortsatt kun er søknad om bevilling der det er endring i vandel og 
politimessige forhold. Dette gjør vårt administrative arbeid enklere. 

Pkt. 2. Søknadsfrister for skjenkebevilling for en enkelt anledning 

Det har vært ulike praktiseringer av søknader t i l  enkeltanledninger/flere anledninger samtidig- i de 

kommunene som nå er slått sammen. I Nedre Eiker og Svelvik, har det kunnet søkes om et antall 
arrangementer samlet. Med tanke på effektiv planlegging og mulighet til å markedsføre flere 

arrangementer fremover, ønsker vi at det vurderes at man kan søke om 5-10 arrangementer ad 
gangen. Det meldes da t i l  kommunen hvilke datoer som er planlagt, og søknaden omfatter samtlige. 
Eksempelet var i Mjøndalen i Svelvik kommune. Vi ber også om at det vurderes å legge t i l  grunn en 
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Pkt. 3 Definisjon av sentrumsområder 

Ingen merknader. 

 

Pkt. 4 Konsept 

Vi antar at steder utenfor sentrumsområdene, som f.eks. Portaasen, Spiralen eller andre steder 
utenfor bebyggelse, kan søke om enkeltarrangementer og i slike tilfeller kunne få innvilget skjenking 
etter kl. 0100.  Om det er tenkt slik, har vi ingen kommentarer til punktet.  

 

Pkt. 5 Et «Levende» bysentrum 

Punktet  bifalles.  Utelivsforeningen i Drammen arbeider for et variert, levende og godt uteliv med 
god kvalitet.  Et levende bysentrum er et felles mål.  

 

Pkt. 6 Åpningstider i serveringssteder 

Åpningstid: Vi har ingen kommentarer til punktene a) – c). 

Stengetid:  Vi har ingen kommentarer til punktene a) – d). 

Bokstav e) Punktet tar utgangspunkt i stenging av uteservering kl. 2300 generelt og til kl. 2400 i 
sommersesongen.    En fast definisjon av tidspunkt for start/stop sommersesong, er unødvendig etter 
vårt skjønn.  Publikums ønske om å være ute, styres i det vesentligste av været/temperaturen.   Bruk 
av uteareal i vintersesongen vil begrense seg selv.  Vi mener derfor at det både p.g.a. enkel 
regelforståelse og praktisk gjennomføring, bør kunne være kl. 2400 hele året.  

 

Pkt. 7 Skjenketider 

Vi har ingen kommentarer til punktene a) – d) 

 

Ad. Pkt  e)   Punktet omhandler sommersesong som begrep.  I hht vår kommentar i pkt. 6 e), mener 
vi sommersesong bør fjernes, da bruk av uteareal vil ha en naturlig begrensning i vintersesongen.    

Videre mener vi skjenketidene bør avstemmes med åpningstiden ute.   Skjenking ute, bør kunne 
gjennomføres til 30 min. før stengetid ute.  Det er viktig for oss med enkel og forståelig 
kommunikasjon med publikum/gjestene.  Det er derfor naturlig at skjenking både inne og ute 
stopper 30 min. før stengetid.  Lydbestemmelsene ivaretar forstyrrelser fra uteareal.   

Vi mener det bør innføres skjenking til kl. 2330 på generell basis.  Lydbestemmelser, vær og 
temperatur vil regulere uteforholdene.      

 

Pkt. 8 . Salgstider  - ikke relevant for våre medlemmer – detaljhandel 

 

Pkt. 9.  Seriøsitet i salgs – og skjenkebransjen, og andre vurderingstema i søknadsbehandling 

Det er et felles mål om seriøsitet og god kvalitet og kontroll i serveringsbransjen.  Ingen 
kommentarer til punktet.   

 
 
 
 

Pkt. 3 Definisjon av sentrumsområder 

Ingen merknader. 

Pkt. 4 Konsept 

Vi antar at steder utenfor sentrumsområdene, som f.eks. Portaasen, Spiralen eller andre steder 

utenfor bebyggelse, kan søke om enkeltarrangementer og i slike tilfeller kunne få innvilget skjenking 
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Pkt. 6 Åpningstider i serveringssteder 
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Punktet tar utgangspunkt i stenging av uteservering kl. 2300 generelt og t i l  kl. 2400 i 

sommersesongen. En fast definisjon av tidspunkt for start/stop sommersesong, er unødvendig etter 

vårt skjønn. Publikums ønske om å være ute, styres i det vesentligste av været/temperaturen. Bruk 

av uteareal i vintersesongen vil begrense seg selv. Vi mener derfor at det både p.g.a. enkel 

regelforståelse og praktisk gjennomføring, bør kunne være kl. 2400 hele året. 

Pkt. 7 Skjenketider 

Vi har ingen kommentarer t i l  punktene a) - d) 

Ad. Pkt e) Punktet omhandler sommersesong som begrep. I hht vår kommentar i pkt. 6 e), mener 
vi sommersesong bør fjernes, da bruk av uteareal vil ha en naturlig begrensning i vintersesongen. 

Videre mener vi skjenketidene bør avstemmes med åpningstiden ute. Skjenking ute, bør kunne 
gjennomføres t i l  30 min. før stengetid ute. Det er viktig for oss med enkel og forståelig 

kommunikasjon med publikum/gjestene. Det er derfor naturlig at skjenking både inne og ute 
stopper 30 min. før stengetid. Lydbestemmelsene ivaretar forstyrrelser fra uteareal. 

Vi mener det bør innføres skjenking t i l  kl. 2330 på generell basis. Lydbestemmelser, vær og 
temperatur vil regulere uteforholdene. 

Pkt. 8 . Salgstider - ikke relevant for våre medlemmer - detaljhandel 

Pkt. 9. Seriøsitet i salgs- og skjenkebransjen, og andre vurderingstema i søknadsbehandling 

Det er et felles mål om seriøsitet og god kvalitet og kontroll i serveringsbransjen. Ingen 
kommentarer t i l  punktet. 



 

10. Lokalmiljøet – forebygging av lydkonflikter 

 
a) Punktet bør strykes.  Dette ivaretas i øvrige punkter.  
b) Spesifisering av siste setning ønskes.  Er dette andre serveringsareal enn skjenkeareal?  

Er det å forstå som inngangspartier på hotell, andre områder med lyd? Det forutsettes at 
det her kun er snakk om utendørs areal.  

c) Fastsatte bestemmelser om dB er svært vanskelig å kontrollere.   Vi oppfatter 65 dB som 
en ytterligere begrensning fra dagens retningslinjer.  Det bør knyttes bestemmelser om 
metode/utstyr for slik kontroll.  Gjennomgang av instruks til skjenkekontrollører ønskes i 
denne forbindelse.  Det er eksempler på at skjenkekontrollører har målt dB med 
mobiltelefon, hvilket ikke er en nøyaktig eller troverdig metode som kan legges til grunn 
for skjenkestedets drift.  Hvordan er det tenkt registrert at et serveringssted har inntil 
seks arrangementer pr. år, pr. lokalitet når det ikke er søknadspliktig?  På hvilken måte er 
registrering m.v. tenkt?   

d) Andre arrangement enn alminnelig skjenkeareal og tid – ingen kommentarer til punktet. 
e) Underholdning med sterk lyd m.v.  – ingen kommentarer til punktet.  
f) Vi har forståelse for at vi kan bli pålagt måling av dB ved interessekonflikt ved lydnivå.  Vi 

ber om at det avgrenses når slikt krav kan iverksettes.  Slik punktet er formulert p.t 
forstår vi det dit hen at hvem som helst kan klage – og klagen resulterer i at 
skjenkestedet må bekoste måling.   Her må det begrenses hvem eller via hvem og hvorfor 
det skal måles.  Det må være av praktisk betydning, og det bør være ut over hva det 
forventes at skal tolereres.   Vi ber om at det vurderes om 
skjenkemyndigheten/Samfunnsmedisinsk avdeling eller annen instans, som gir instruks 
om måling.   

11. Ingen kommentarer 

12. Ingen kommentarer 

13. Ingen kommentarer 

 

14.  Pkt. a) klart avgrenset og at det fremstår som skjenkested.   Herværende punkt åpner for mye 
skjønn.  Vi ber om en fleksibel holdning til ulike konsepter og løsninger.   

b) Her er det uklart for oss hvilke retningslinjer det henvises til.  Det er behov for gjennomgang av 
gjeldende retningslinjer, slik at ulike uteserveringer kan utvikles på en variert og god måte i forhold til 
ulike konsepter.   

 

15.  Vi bifaller punktet, men ber om at tidspunktet bør endres fra kl. 24.00 til kl. 0100 – det ikke 
er hverken praktisk eller nødvendig med vakt 1 time fra kl. 2400 til 0100 på de stedene som avslutter 
skjenkingen kl. 00.30 og stenger kl. 0100.  Se punkt for åpningstider til 0100.   

 

16. Opplæring 

Opplæring av ansatte som har befatning med alkoholservering er allerede pålagt i lovgivningen – 
Forskrift om omsetning av alkohol, §8-3, pkt. 2.  Det inngår i bedriftens internkontroll å ivareta, 
oppdatere og kvalitetssikre ansattes kunnskap til krav til virksomheten.   At retningslinjene tar 
utgangspunkt i at bedriftene ikke gjennomfører internkontroll i hht forskriftene, mener vi er basert 
på feil grunnlag.  

10. Lokalmiljøet - forebygging av lydkonflikter 

a) Punktet bør strykes. Dette ivaretas i øvrige punkter. 

b) Spesifisering av siste setning ønskes. Er dette andre serveringsareal enn skjenkeareal? 

Er det å forstå som inngangspartier på hotell, andre områder med lyd? Det forutsettes at 

det her kun er snakk om utendørs areal. 

c) Fastsatte bestemmelser om dB er svært vanskelig å kontrollere. Vi oppfatter 65 dB som 

en ytterligere begrensning fra dagens retningslinjer. Det bør knyttes bestemmelser om 

metode/utstyr for slik kontroll. Gjennomgang av instruks t i l  skjenkekontrollører ønskes i 

denne forbindelse. Det er eksempler på at skjenkekontrollører har målt dB med 

mobiltelefon, hvilket ikke er en nøyaktig eller troverdig metode som kan legges t i l  grunn 

for skjenkestedets drift. Hvordan er det tenkt registrert at et serveringssted har inntil 

seks arrangementer pr. år, pr. lokalitet når det ikke er søknadspliktig? På hvilken måte er 

registrering m.v. tenkt? 

d) Andre arrangement enn alminnelig skjenkeareal og t id - ingen kommentarer t i l  punktet. 

e) Underholdning med sterk lyd m.v. - ingen kommentarer t i l  punktet. 

f) Vi har forståelse for at vi kan bli pålagt måling av dB ved interessekonflikt ved lydnivå. Vi 

ber om at det avgrenses når slikt krav kan iverksettes. Slik punktet er formulert p.t 

forstår vi det dit hen at hvem som helst kan klage - og klagen resulterer i at 

skjenkestedet må bekoste måling. Her må det begrenses hvem eller via hvem og hvorfor 

det skal måles. Det må være av praktisk betydning, og det bør være ut over hva det 

forventes at skal tolereres. Vi ber om at det vurderes om 

skjenkemyndigheten/Samfunnsmedisinsk avdeling eller annen instans, som gir instruks 

om måling. 

11. Ingen kommentarer 

12. Ingen kommentarer 

13. Ingen kommentarer 

14. Pkt. a) klart avgrenset og at det fremstår som skjenkested. Herværende punkt åpner for mye 
skjønn. Vi ber om en fleksibel holdning t i l  ulike konsepter og løsninger. 

b) Her er det uklart for oss hvilke retningslinjer det henvises t i l .  Det er behov for gjennomgang av 
gjeldende retningslinjer, slik at ulike uteserveringer kan utvikles på en variert og god måte i forhold t i l  

ulike konsepter. 

15. Vi bifaller punktet, men ber om at tidspunktet bør endres fra kl. 24.00 til kl. 0100 - det ikke 
er hverken praktisk eller nødvendig med vakt l t ime fra kl. 2400 til 0100 på de stedene som avslutter 

skjenkingen kl. 00.30 og stenger kl. 0100. Se punkt for åpningstider til 0100. 

16. Opplæring 

Opplæring av ansatte som har befatning med alkoholservering er allerede pålagt i lovgivningen- 
Forskrift om omsetning av alkohol, §8-3, pkt. 2. Det inngår i bedriftens internkontroll å ivareta, 

oppdatere og kvalitetssikre ansattes kunnskap t i l  krav t i l  virksomheten. At retningslinjene tar 
utgangspunkt i at bedriftene ikke gjennomfører internkontroll i hht forskriftene, mener vi er basert 
på feil grunnlag. 



Vi er dog positive til at det tilbys gratiskurs som ikke er obligatorisk – men et opplæringstilbud.   Det 
vil være hensiktsmessig at kommunen tilrettelegger for digitalt, lettvint og tilgjengelig kurs.   

  

17.  Styrer og stedfortreder 

Ressurs avsatt til styrer og stedfortreder bør dimensjoneres etter behov.   Hvordan bedriften 
organiserer seg for å overholde tilstrekkelig kontroll bør tillegges internkontrollen.   Om ansvaret for 
styre/stedfortreder tillegges som en oppgave blant mange andre oppgaver, eller om ansvaret 
tillegges ressurs som kun arbeider med dette, må legges under bedriftens mulighet til å organisere 
sin drift på en tilpasset måte.  Det er daglig leder og styrets oppgave å organisere bedriften på slik 
måte at den ivaretar de kravene som stilles til virksomheten.  Ved å regulere et punkt i driften 
gjennom retningslinjer, vil det være inngripende i bedriftens rett til å organisere seg på 
hensiktsmessig måte.   

 

18. Kontroll 

Punktet bifalles.   For å oppnå en rød tråd gjennom herværende retningslinjer, mener vi tidspunkt i 
pkt. b) bør endres fra 2400 til 0100 som de øvrige punktene over.    

 

19. Inndragning og prikketildeling 

Ingen kommentarer – punktet bifalles.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Utelivsforeningen i Drammen 
Ragnhild L-N Haaning 

styreleder 
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