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Tildeling av serverings- og skjenkebevilling - Drammen Street Food AS, Drammen Street Food, 
Strømsø torg 4   

Drammen kommune viser til deres søknad om serverings- og skjenkebevilling datert 20.12.2021, 
komplett mottatt 09.02.2022. Siste uttalelse er mottatt 25.02.2022. 
 
Vedtak            
 
Drammen Street Food AS, med organisasjonsnummer 928 355 640, får innvilget søknad om 
serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling i Drammen Street Food, Strømsø torg 4, 3044 
Drammen. 
 
Serveringsbevillingen gis under følgende forutsetninger: 
Eiere: Lawi Holding AS, Rosenlundgata 7, 0474 Oslo, org.nr. 820 213 432 og CGW Holding AS, c/o 
Wilhelm Larsen, Rosenlundgata 7, 0474 Oslo, org.nr. 920 355 943, hver med 50 % eierandel.  
Daglig leder: Wilhelm Nausdal Larsen, Hertzbergs gate 2 B, 0360 Oslo, født 23.03.1988. 
 
Skjenkebevillingen gis med virkning fra vedtaksdato frem til 30.09.2024 under følgende forutsetninger: 
Eiere: Lawi Holding AS, Rosenlundgata 7, 0474 Oslo, org.nr. 820 213 432 og CGW Holding AS, c/o 
Wilhelm Larsen, Rosenlundgata 7, 0474 Oslo, org.nr. 920 355 943, hver med 50 % eierandel. 
Type virksomhet: Mathall med bl.a. restauranter og bar. 
Styrer: Wilhelm Nausdal Larsen, Hertzbergs gate 2 B, 0360 Oslo, født 23.03.1988. 
Stedfortreder: Sebastian Adrian Sava, Åbyfaret 78, 1392 Vettre, født 26.01.1980. 
Alkoholvare: Alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 
 
Serverings- og skjenkeareal: 1962 m2 stort lokale med 550 sitteplasser i første etasje og i underetasje, 
samt trappegang/heis i annen og tredje etasje. Ca. 160 m2 stort utendørs skjenkeareal på bakkeplan mot 
Strømsø torg, samt ca. 300 m2 takterrasse i tredje etasje, totalt med 300 sitteplasser. Utendørs 
serverings- og skjenkeareal på bakkeplan 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. 11.00 til kl. 03.00 i innendørs skjenkeareal, til kl. 
22.30 i utendørs skjenkeareal. 
Alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst skjenkes fra kl. 13.00. 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal opphøre seneste 30 minutter etter skjenketidens utløp. 
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Formannskapet vil i løpet av våren/forsommeren ta stilling til utvidet skjenke- og åpningstider for 
utendørs skjenkeareal, jf. retningslinjene avsnitt 6 annet ledd bokstav e og avsnitt 7 annet ledd bokstav 
e, jf. forskrift om åpningstider i serveringssteder § 2 første ledd bokstav b. 
 
Andre vilkår:  
Bevillingen skal utøves i samsvar med bestemmelser som framgår av retningslinjer for alkoholsaker 2020 
– 2024, særskilt:  
• Avsnitt 10 om lokalmiljøet – forebygging av lydkonflikter 
• Avsnitt 12b om familiearrangementer. 
• Avsnitt 13 om spill i skjenkesteder. 
• Avsnitt 14 om utendørsservering. 
• Avsnitt 15 om ordensvakter.  

 
 
Åpningstid 
I samsvar med Drammen kommunes forskrift om åpningstid i serveringssteder § 2 annet ledd bokstav a, 
vil bevertningsstedet om ønskelig kunne holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 03.30. Utvendig kan 
serveringsstedet holde åpent fra kl. 08.00 til 23.00, jf. § 2 første ledd bokstav b. 
 
Bevillingshaver er ansvarlig for å følge til enhver tid gjeldende forskrift om åpningstider i 
serveringssteder i Drammen kommune.  
 
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. 
 
Serveringsbevillingen kan tilbakekalles dersom krav om daglig leder eller krav til vandel ikke lenger er 
oppfylt.  
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Kunnskapskravet er oppfylt for styrer, stedfortreder og daglig leder. 
 
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.  
 
Merknadene i innhentede uttalelser gjelder enkelttilfeller. De er ikke av en slik karakter at 
vedkommende person ikke tilfredsstiller kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven § 1-7b eller i 
serveringsloven § 6. Vandelskravet vurderes derfor å være oppfylt. Merknaden kan imidlertid på et 
senere tidspunkt bli vektlagt, dersom det skulle bli rapportert om nye forhold av betydning for 
vandelsvurderingen. 
 
Bortfall av bevillingen 
Det følger av serveringsloven § 25 at dersom serveringsstedet ikke har startet opp driften innen ett år 
etter at bevillingen ble tildelt, så faller serveringsbevillingen automatisk bort. Det samme gjelder dersom 
serveringsstedet er ute av drift i mer enn ett år. Når serveringsbevillingen har bortfalt kan man heller 
ikke skjenke alkohol, da skjenkebevillingen ikke kan utøves uten en serveringsbevilling. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker fra dette brevet har 
kommet fram. En eventuell klage sendes til Drammen kommune, Juridisk Arealplan, klima og miljø. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Silje Hongslo Ryjord 
Rådgiver 

Linda Cecilie Solbakken 
Hellerud 
Rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
Vedlegg: Drammen Street Food AS 

Helsedirektoratets veiledning om grader av alkoholpåvirkning 
Retningslinjer 2020-2024 
Retningslinjer uteservering 21.05.19 
Uteservering bakkeplan Drammen Street Food 
Plantegning 2. etg. Drammen Street Food 
Plantegning 3. etg. Drammen Street Food 
Plantegning u.etg. Drammen Street Food 
Plantegning 1. etg Drammen Street Food 

  
 
 
Kopi: SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

SKATTEETATEN 
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