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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, 
KOLONIHAGEN GRÜNERLØKKA, KORSGATA 25.  
 
Sammendrag: 
KOLONIHAGEN FROGNER AS søker om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Kolonihagen 
Grünerløkka, Korsgata 25. Åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
20:00/19:30.  
 
Bakgrunn: 
Kolonihagen Grünerløkka er tenkt plassert i bakgårdsbygningen i Korsgata 25. Det søkes om 
bevilling for servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen. Bygården mot Korsgata har 
soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom forgården og 
bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen er tenkt plassert. 
Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. 
 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling gjeldende for Korsgata 25, ble behandlet i helse- og 
sosialkomiteen 05.09.2012 som sak 76/12. Komiteens innstilling var å ikke anbefale serverings- 
og skjenkebevilling i Korsgata 25 med bakgrunn i den medisinskfaglige vurderingen, som sa 
følgende: "Bydelsoverlegen vurderer at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil 
kunne medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om begrensning av støy § 1, punkt 1 og 2, for 
berørte naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egnet 
uteareal med tilfredsstillende støyforhold." 
 
Vurdering: 
Bydel Grünerløkka opprettholder samme innstilling til vedtak som ved forrige behandling av sak 
på samme adresse, da det ikke foreligger noen ny informasjon lagt til grunn for søknaden.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25, 
åpningstid/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl 20.00/19.30, anbefales ikke.  
 
Kolonihagen Grünerløkka er tenkt plassert i bakgårdsbygningen i Korsgata 25. Det søkes om 
bevilling for servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen. Bygården mot Korsgata har 
soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom forgården og 
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bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen er tenkt plassert. 
Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte medisinskfaglige uttalelse fra 
bydelsoverlegen står det følgende: 
"Bydelsoverlegen vurderer at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne 
medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om begrensning av støy § 1, punkt 1 og 2, for berørte 
naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egnet uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold." 
 
 
 
 
 
 
 


