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BU-SAK 167/2012 SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
ETTER EIERSKIFTE VED IVARS KRO, GRØNLAND 14 
 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad om ny serverings- og 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk ved Ivars Kro, Grønland 14 på grunn av eierskifte, 
med følgende åpnings- og skjenketider: 

 Åpnings- og skjenketid inne 03.30/03.00 
 Åpnings- og skjenketid ute på gateplan/fortau 24.00/23.30 
 

Ivars Kro, Grønland 14, ligger innenfor sentrum og skal ifølge Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. holde lukket inne 
mellom kl. 03.30 og kl. 06.00 og servering ute skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 
 
Næringsetaten ber om uttalelse i henhold til alkohollovens § 1-7 der det fremgår at kommune-
styret skal innhente uttalelse fra sosialtjenesten før søknad om bevilling kan avgjøres.  I Oslo 
kommune er denne rollen gitt til bydelsutvalget.  I Lov om sosiale tjenester framgår det at 
formålet er å forebygge sosiale problemer og legge til rette/utvikle og styrke sosialt nærmiljø. 
 
Etter alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved behandling av søknader om skjenkebevilling 
bl.a. legge vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for 
øvrig. 
 
 

Beskrivelse av området 
Grønland 14 ligger i et område med blanding av næring og bebyggelse. Eiendommen må på 
denne bakgrunn anses å ligge utenfor boligområde og er tidligere definert å tilhøre sentrum. 

Omsøkt bevilling er i tråd med Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b), som sier at serverings- og skjenkesteder i 
sentrum skal holde lukket inne mellom klokken 03.00 og klokken 06.00. Åpnings- og 
skjenketiden for uteserveringen er i tråd med Forskrift om åpningstider for serveringssteder og 
om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b), som sier at uteservering i 
sentrum skal holdes lukket mellom klokken 24.00 og klokken 06.00. 

 
 



 
 

 2

Bydelsdirektørens kommentarer 
Bydelsdirektøren har tidligere mottatt klager på støy fra musikk og publikum ved drift av 
tidligere virksomhet; Ivars Kro. Det forutsettes at ny eier følger opp dette og sørger for at 
driften ikke er til sjenanse for naboene. 

Bydelsdirektøren vurderer det til at Ivars Kro, Grønland 14, ligger i sentrum og grensende til 
boligområde, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 1 b). Serveringssteder i sentrum skal holde lukket inne mellom 
klokken 03.00 og klokken 06.00. Åpnings- og skjenketiden for uteserveringen er i tråd med 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige 
drikker m.v. § 1 b), som sier at uteservering i sentrum skal holdes lukket mellom klokken 24.00 
og klokken 06.00. 

 

 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler ny søknad om serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte 
med åpnings- og skjenketider inne til kl. 03.30/03.00 og ute til kl. 24.00/23.30.  
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