
Forslag til endringer i
retningslinjene for alkoholsaker i
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Høringsmøte 11.02.2022



Formål med endringsforslagene

• Rette opp i småfeil 

• Bedre samsvar med forskrift om åpningstider for serveringssteder 

• Klarere definisjoner, enklere å forstå

• Kjappere saksbehandling

Større endringen vil først være aktuelt ved revidering av retningslinjene i 2024, 
i forbindelse med ny bevillingsperiode.



Endringsforslag punkt 3

3. Definisjon av sentrumsområder 

Som grunnlag for bestemmelser om tidsrammer og konsept er "sentrumsområder" i Drammen 
definert slik: 

• Bragernes: Området som avgrenses av Erik Børresens allé, Engene/Hauges gate, Gamle 
Kirkeplass og Drammenselva. 

• Strømsø: Grønland på strekningen fram til og med nr. 60, og området som avgrenses av Strømsø 
torg, Tollbugata, Langes gate og Bj. Bjørnsons gate. 

• Mjøndalen: Området defineres som Stasjonsgata, Møllergata, Meierigata, Nedre Tverrgate, Øvre 
Tverrgate, Parkveien, Arbeidergata og Klopptjernsgata. 

• Svelvik by: Sentrum nord, Indre sentrum og i Sentrum syd avgrenset til Storgaten og arealet 
mellom Storgaten og Strømmen. Virksomheter med fasade mot bysentrums grensegater, 
defineres som tilhørende sentrumsområdet



Endringsforslag punkt 5

5. Et "levende" bysentrum 

Mot Bragernes torg og Strømsø torg tillates ikke virksomheter i 1. etasje som 
kun er basert på kvelds- og nattåpen virksomhet, jf. kommunedelplan for 
Drammen sentrum vedtatt 30.05.2006 bestemmelse 3.6.



Endringsforslag punkt 6

Stengetid: 
a) Kafeer, enklere serveringssteder og serveringssteder uten skjenkebevilling, 

herunder gatekjøkken, kan holdet åpent til kl. 24.00. Gatekjøkken i 
sentrumsområder, inkludert Nedre Storgate på strekningen frem til Gjetergata, 
kan holde døgnåpent. 

b) Restauranter, puber, barer, diskotek og lignende i sentrumsområder, kan holde 
åpent til kl. 03.30. 

c) Restauranter og puber utenfor sentrumsområder, kan holde åpent til kl. 01.00. 
d) Ved arrangementer for sluttede selskaper kan det holdes åpent til kl. 03.30. 
e) I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall 

boliger, kan det holdes åpent til kl. 23.00. I sommersesongen kan det holdes 
åpent til kl. 24.00, der det er gitt egen tillatelse, jf. punkt 7 bokstav e, andre 
avsnitt.



Endringsforslag punkt 7

Skjenkestart: 

a) Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skjenkes fra kl. 10.00 i 
serveringsvirksomheter i umiddelbar nærhet av boliger, ellers fra kl. 08.00. 

b) Alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan først skjenkes fra kl. 13.00.



Endringsforslag punkt 7

Skjenkeslutt:

(…)

e)

I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall boliger, kan det 
skjenkes til kl. 22.30. 

En prøveordning på en sommersesong med tidsramme til senest kl. 23.30 kan gjennomføres. Dersom 
prøveordningen ikke medfører vesentlige problemer, kan den, etter ny søknad, omgjøres til fast 
ordning for hver sommersesong resten av bevillingsperioden. Bevillingshaver som har gjennomført 
prøveperiode i forrige periode uten at dette har medført vesentlige problemer, trenger ikke 
gjennomføre ny prøveperiode. Ved vesentlige endringer som f.eks. driver, eier, konsept eller 
permanent arealutvidelse må det gjennomføres en ny prøveperiode. Som «sommersesong» 
defineres i denne sammenheng tidsrommet fra 1. juni til 31. august. 

Alle nye søknader om bevilling som omhandler punkt 6 bokstav e og 7 bokstav e behandles av 
formannskapet, unntatt søknad om prøveordning for en sommersesong som kan behandles 
administrativt.



Endringsforslag punkt 10

10. Lokalmiljøet — forebygging av lydkonflikter 

I den hensikt å forebygge interessekonflikter mellom nattåpen skjenkenæring og beboere 
gjelder følgende bestemmelser: 

a) Skjenketidsramme etter kl. 00.30 tillates ikke i serveringsvirksomheter som er etablert i 
bygninger med et betydelig antall boliger. 

b) I utendørs serveringsareal tillates bruk av høyttaler med lydnivå tilsvarende samtalenivå 
(inntil 65 dB ved høyttaler) i det samme tidsrommet som det er tillatt å skjenke alkohol. 
For andre serveringsareal skal høyttalerne skrus av senest kl. 23.00. 

c) Utendørs underholdning/arrangement i utendørs serveringsareal som gjennomføres 
mellom kl. 07.00 og kl. 19.00, og som ikke varer mer enn en dag, er ikke søknadspliktig 
hva gjelder lyd. Dette forutsetter at lydnivået utenfor mest utsatte støyfølsomme 
bebyggelse, ikke overstiger 75 dB middelverdi over 30 minutter. I områder med 
støtfølsom bebyggelse (boliger, sykehus og pleieinstitusjoner mv.) skal det vises ekstra 
hensyn. Dette gjelder inntil seks arrangementsdager per år, per lokalitet.



Endringsforslag punkt 10

d) Utendørs underholdning/arrangement som gjennomføres etter kl. 19.00 er søknadspliktig. 
Utendørs underholdning/arrangement i bysentrum tillates som hovedregel ikke etter kl. 23.00 fra 
søndag til torsdag, og ikke etter kl. 24.00 fredag og lørdag. Unntak kan gjøres for særskilte 
arrangementer. Søknad sendes Drammen kommune v/Samfunnsmedisinsk avdeling, Miljørettet 
helsevern, senest to uker før arrangementet skal avholdes. Helsedirektoratets veileder IS-0327 
Musikkanlegg og helse er utgangspunkt for behandling av søknad. 

e) Underholdning med sterk lyd, som allsang og lyd fra høyttaler, skal være tilpasset skjenkestedets 
beliggenhet, slik at beboere i nærheten sikres nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

f) Ved en interessekonflikt om lyd plikter bevillingshaver å bekoste måling for å få kartlagt reelt 
lydnivå, dersom det er påkrevd. Ved støymåling legges grenseverdier som framgår av tekniske 
forskrifter til plan- og bygningsloven (NS8175:2012) til grunn. Målemetode, som er beskrevet i Norsk 
Standard, benyttes. Det understrekes at kommunen har mulighet til å utvise skjønn og fravike de 
veiledende retningslinjer ved behandling av saker som omfatter lyd fra musikk, uteliv og beboere. 
Dette innebefatter særlig punkt d.



Endringsforslag punkt 14

14. Utendørsservering

a) Skjenkearealet skal være klart avgrenset og fremstå som ett skjenkested. 

b) Dersom utendørsservering ønskes på kommunal grunn, må det inngås 
avtale med Drammen kommune v/ Samferdsel, vei og parkanlegg. Utendørs 
skjenkeareal skal utformes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer 
som er vedtatt av kommunestyret, for å etablere bymiljøer med høy 
estetisk kvalitet



Endringsforslag punkt 16

16. Opplæring 

Ansatte og andre som har befatning med alkoholservering, skal gjennomføre 
gratis kurs om alkoholloven og om symptomer knyttet til bruk av illegale 
rusmidler.



Videre saksbehandling

• Alle innspill til de foreslåtte endringene må sendes inn skriftlig innen 17. 
februar

• Trolig behandling i formannskapet og kommunestyret i mars


