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Hjemmel: Fastsatt av Drammen kommunestyret 16. desember 2020 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 15 første ledd. 

 

§ 1. Definisjon av områder 

Som «sentrum» defineres følgende områder: 

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, 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 sentrums grensegater, defineres som tilhørende sentrum. 

 

§ 2. Åpningstider for serveringssteder 

Tidsrammer for hele kommunen: 

a. Kafeer, enklere serveringssteder og serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til 

kl. 24.00. 
 

b. I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall boliger kan det holdes åpent 

fra kl. 08.00 til kl. 23.00. I sommersesongen kan det holdes åpent til kl. 24.00 der det ikke medfører 

vesentlige problemer og er gitt egen tillatelse. Som «sommersesong» defineres i denne sammenheng 

tidsrommet fra 1. juni til 31. august. 
 

c. Ved arrangementer for sluttede selskaper kan det holdes åpent til kl. 03.30. 
 

d. Servering i bensinstasjoner kan foregå i bensinstasjonens åpningstid. 
 

 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-55/§15
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-06-13-55/§15
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Tidsrammer for sentrum jf. § 1: 

a. Restauranter, puber, barer, diskotek og lignende, kan holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 03.30. 
 

b. Gatekjøkken i sentrumsområder, samt i Nedre Storgate på strekningen frem til Gjetergata, kan holde 

døgnåpent. 
 

Tidsrammer utenfor sentrum: 

a. Restauranter og puber kan holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 01.00. 
 

b. Gatekjøkken kan holde åpent til kl. 24.00. 
 

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det 

enkelte serveringssted. 

 

§ 3. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i kommunestyret. Fra samme tidspunkt oppheves 

følgende forskrifter: forskrift 23. april 2014 nr. 631 om åpningstid i serveringssteder, Drammen kommune, 

Buskerud, forskrift 14. april 1983 nr. 1337 om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Svelvik 

kommune, Vestfold, forskrift 21. september 1992 nr. 810 om avvikende åpningstid for serveringssteder, 

Svelvik kommune, Vestfold og forskrift 16. desember 1997 nr. 1478 om lukketidspunkt i serveringssteder og 

om tidsrammer for skjenking av alkoholholdige drikkevarer og salg og utlevering av øl, Drammen kommune, 

Buskerud. 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-04-23-631
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-04-23-631
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1983-04-14-1337
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1983-04-14-1337
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1992-09-21-810
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1992-09-21-810
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-12-16-1478
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