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BU-sak 38/2013 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte - Kiwi 545 Tøyen, 
Kolstadgata 18 

 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad om ny salgsbevilling fra 
NG Kiwi Oslo Akershus AS etter eierskifte ved Kiwi 545 Tøyen, Kolstadgata 18. 

 
I henhold til alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved vurdering av om bevilling bør gis 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. 
 
Det vises til alkohollovens § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5,1.ledd c), 
uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro. 
 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige 
drikker m.v. § 3, sier følgende om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 
volumprosent alkohol:  
Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol følger 
utsalgsstedets åpningstid, dog slik at alkoholholdig drikk ikke kan selges eller utleveres mellom 
kl 20.00 og kl 9.00 på hverdager. På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag, kan alkoholholdig drikk ikke selges og utleveres før kl 9.00, og ikke etter kl 
18.00. 
 
 
Bydelsdirektørens kommentar 
Bydelsdirektøren har ikke kjennskap til forhold som tilsier at ny salgsbevilling ikke kan 
innvilges og anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved Kiwi 545 Tøyen, 
Kolstadgata 18. 
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Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved Kiwi 545 Tøyen, 
Kolstadgata 18, jf. Forkrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 
for alkoholholdige drikker m.v.  
 
 
 
Bydel Gamle Oslo 
 
 
 
 
Lasse Østmark Randi Nagelhus 
bydelsdirektør avdelingssjef 
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