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BU-sak 37/2013 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Wasabi Sushi, 
Hagegata 22/24 

 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra Wasabi Sushi AS 
om ny serverings- og skjenkebevilling inne og ute ved Wasabi Sushi, Hagegata 22/24. 
 
Det søkes om følgende åpnings- og skjenketid: 
Åpnings- og skjenketid inne til klokken 01:00/00:30. 
Åpnings- og skjenketid ute til klokken 22:00/21:30. 
 
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 for-
målet 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 
blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger, stedets karakter, beliggenhet, mål-
gruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet 
forøvrig. 
 
Wasabi Sushi ligger utenfor sentrum, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 
salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b), og skal holde lukket inne mellom 
kl 01.00 og kl 06.00. Uteserveringen skal holde lukket mellom klokken 22.00 og klokken 
06.00. 
 
Beskrivelse av området 
Hagegata 22/24 ligger i Tøyen senter ut mot torget der det er flere butikker, offentlige tjeneste-
tilbud og serveringssteder. Det er også boligbebyggelse med fasade ut mot senteret. 
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Bydelsdirektørens kommentarer 
Bydelsdirektøren vurderer det til at Wasabi Sushi, Hagegata 22/24 ligger utenfor sentrum, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige 
drikker m.v. § 1 b), og skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. Uteserveringen skal 
holde lukket mellom klokken 22.00 og klokken 06.00. 
 
Bydelsdirektøren har ikke kjennskap til forhold som tilsier at ny serverings- og skjenke-
bevilling inne og ute ikke bør innvilges ved Wasabi Sushi. 
 
Bydelsdirektøren anbefaler ny serverings- og skjenkebevilling inne og ute ved Wasabi Sushi, 
Hagegata 22/24. 
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Wasabi Sushi, 
Hagegata 22/24 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til 
klokken 22.00/21.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
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Vedlegg: Søknad om bevilling – Wasabi Sushi, Hagegata 22/24 
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