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BU-sak 41/2013 Søknad om bevilling - Sodexo avd. 2855 KLP, Dronning Eufemias 
gate 10 

 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra SODEXO AS om ut-
videt serverings- og skjenkebevilling ved Sodexo avd. 28740 DNB, Dronning Eufemias gt. 10. 
 
 
Det søkes om følgende: 
 Utvidet serverings- og skjenkebevilling inne - åpningstid til 03:30, skjenketid til kl. 03:00  
 
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 
forøvrig. 
 
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. 
 
 
Faktiske forhold 
Saken har tidligere blitt behandlet i Gamle Oslo bydelsutvalg som sak 186/12 og er sendt 
tilbake fra Næringsetaten da avslaget på søknaden ikke ble begrunnet. 
 
Sodexo avd. 28740 DNB, er en nyetablert kantine i DnBs nye hovedkvarter i Dronning 
Eufemias gate 10, ligger utenfor sentrum og i boligområde, 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. 0600.  
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Personalrestauranten/kantina skal kun benyttes av husets egne og vil ikke være åpen for uten-
forstående. Søknaden gjelder søknad om utvidet serverings- og skjenkebevilling inne.  Virk-
somheten søker ikke om serverings- og skjenkebevilling ute. 
 

Bydelsdirektørens kommentarer: 

Bydelsdirektøren vurderer det til at Sodexo avd.28740 DNB, Dronning Eufemias gate 10, 
ligger utenfor sentrum og i boligområde, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og 
om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b), og skal normalt holde lukket 
inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00.  
 
Bydelsdirektøren vurderer det til at en utvidelse av åpningstiden neppe vil være til sjenanse for 
nabolaget, da det vil være forbundet med arrangementer fra virksomheten i DNB i form av 
lukkede selskaper. 
 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om utvidet åpningstid av serverings- og skjenkebevillingen 
ved Sodexo avd.28740 DNB, Dronning Eufemias gate 10 med åpnings- og skjenketid inne til 
kl. 03:30/03:00, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 
for alkoholholdige drikker m.v.  
 
Gamle Oslo bydelsutvalg vurderer det til at en utvidelse av åpningstiden neppe vil være til 
sjenanse for nabolaget, da det vil være forbundet med arrangementer fra virksomheten i DNB i 
form av lukkede selskaper. 
 
 
 
 
 
 
Bydel Gamle Oslo 

 

 

 

Lasse Østmark Randi Nagelhus 
bydelsdirektør avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG: Søknad om bevilling – Sodexo avd.28740 DNB, Dronning Eufemias 

gate 10           
 
 
 


	BU-sak 41/2013 Søknad om bevilling - Sodexo avd. 2855 KLP, Dronning Eufemias gate 10

