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Informasjon om endrede retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune   

 
Den 26. april 2022 ble det vedtatt endringer i retningslinjer for alkoholsaker 2020 – 2024 i 
drammen Kommune. 
 
Foruten rent språklige justeringer gjelder endringene punkt 10 om Lokalmiljøet – forebygging av 
lydkonflikter. Hensikten er blant annet å spesifisere hva som er søknadspliktig når det gjelder 
bruk av høyttalerinstallasjoner i areal for uteservering, da tidligere retningslinjer ga utrykk for at 
all slik bruk var søknadspliktig. For eventuelle spørsmål til punkt 10 kontakt Samfunnsmedisinsk 
avdeling i kommunen.  
 
Endrede retningslinjer ligger vedlagt, sammen med en orientering fra Samfunnsmedisinsk 
avdeling. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ørjan Evensen 
Spesialkonsulent 

 
         
 

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift 
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