
  
 Oslo kommune 
 Næringsetaten 

  
   

 

    
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 

  0106 OSLO   
 

 
 
Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no 
 
   Dato: 23.01.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode: 

 SLAB-2013-00067 Throndsen, Synnøve  00934 

 
SØKNAD OM BEVILLING 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS om 
salgsbevilling etter eierskifte ved Kiwi 390 Sannergata, Sannergata 3. 
 
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 
 
Det vises til alkoholloven § 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.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 
 
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  
 
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  
 
 
Med hilsen 
 
Synnøve Throndsen  
saksbehandler 
 
 
 
 
 
 



 
 

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 
 
 

Saksnr: 00934 

 
1. BEVILLINGSSTEDET 
Stedets navn 

Kiwi 390 Sannergata 

Telefon 

  

Gateadresse 

Sannergata   3 

Postnr. 

0557 

Bydel 

Grünerløkka  

 
 
2. SØKER 
Firma/organisasjon/navn 

NG KIWI OSLO AKERSHUS AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

937846231 

Selskapsform 

 

Postadresse 

Postboks 551 

Postnr. 

3412 

Poststed 

LIERSTRANDA 

Telefon 

32 24 40 00 

 
 
3. SØKNADSDETALJER 
Søknad om 

Salgsbevilling etter eierskifte 

Beskrivelse 

 

Åpningstid inne 

  

Skjenketid inne 

  

Åpningstid ute 

  

Skjenketid ute 

  

 
 
 
 
 
 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 


