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Oslo kommune
Næringsetaten

Utkast til bydelsvedtak —
Griinerlokka

Arkivkode: 03043

Saksbehandler: Sbø

GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 17 - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM
UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID VED GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 17

Sammendrag:

Saken gjelder klage over vedtak om avslag på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ved
Gunsmoke, Seilduksgata 17. Det ble lagt til grunn for vedtaket at Gunsmoke, Seilduksgata 17
ligger utenfor sentrumsområdet og innenfor det området som Bydel Griinerløkka er delegert
myndighet til å fastsette åpningstider for. Næringsetaten vurderte at saken ikke kunne anses å
være av prinsipiell betydning.

Bydelsutvalg Griinerløkka finner etter en gjennomgang av saken at vedtaket bør
opprettholdes, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for videre
klagebehandling.

Saksfremstilling:

Sakens bakgrunn

Den 30.04.2012 søkte 2 Star AS om utvidet åpnings- og skjenketid inne til kl. 0330/0300 og
ute til kl. 2400/2330 ved Gunsmoke, Seilduksgata 17. Næringsetaten fattet vedtak om avslag
på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid den 03.12.2012 (vedlegg 1), og klage på
vedtaket innkom Næringsetaten den 28.12.2012 (vedlegg 2). Klagers advokat Dag Christian
Fosse fremla anførsler til klagen i brev av 02.01.2013 (vedlegg 3).

Bydelsutvalg Grfinerløkkabehandlet søknaden om utvidet åpnings- og skjenketid den
13.06.2012, og anbefalte enstemmig avslag på søknaden (vedlegg 4).

Næringsetaten anbefaler at vedtaket opprettholdes.

Klagen

Klager ble underrettet om vedtaket i brev av 03.12.2012. Vedtaket ble påklaget den
28.12.2012. 2 Star AS er som bevillingshaver part i saken og kan påklage vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra vedtaket har kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29, og klagen er således rettidig fremsatt (vedlegg 5).
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Vilkårene for å behandle klagen er dermed tilstede.

3. Klagers anførsler

3.1 Manglende vedtakskompetanse:

Klager ved hgts advekrat,4gLiChristianFosse anfører at etaten ikke har vedtakskompetanse i
hervle

Advokat Dag Christian Fosse viser til sak 1520/12,hvor byråden har delegert sin
vedtakskompetanse til Næringsetaten. Det vises til at byråden ikke har vedtakskompetanse i
herværende sak, men at kompetansen tilligger byrådet. Hva gjelder byrådssak 1052/12,
vedtakspunkt 2, er det gjengitt følgende:

"I medhold av vedtakspunkt 2 i bystyresak 327/98 delegerer byrådet all sin
myndighet etter alkohol- og serveringsloven til byråd med ansvarfor næring,
med unntak av hvorvidt et serverin ssted be inner se i sentrum (adv. Fosse sin
understrekning),fastsettelse av hvilke områder som regnes sin indre del av
sentrum, saker av prinsipiell betydning og klagesaker."

Videre vises det til at 2 Star AS har søkt om utvidelse av åpnings- og skjenketiden basert på
sentrumstider og med henvisning til Ryes Cafe og Bar, som fikk utvidet åpnings- og
skjenketid til kl. 0330/0300, fordi byrådet mente stedet ble ansett for å ligge i et utvidet
sentrumsområde. Det vises til at det da er byrådet som har vedtakskompetanse. At
Næringsetaten uten videre fastslår at stedet befinner seg utenfor sentrumsområdet endrer ikke
på dette. Det henføres til etatens saksfremstilling på side. 2, nest siste avsnitt, 2. pkt. hvor det
fremkommer at vurderingen av "hvorvidt et serveringssted befinner seg i sentrum" er unntatt
fra etatens vedtakskompetanse.

3.2 Usaklig forskjellsbehandling:

Advokat Dag Christian Fosse bemerker at vedtaket innebærer myndighetsmisbruk i form av
usaklig forskjellsbehandling. Det vises til at etaten, basert på bydelens uttalelse, har
konkludert med at stedet befinner seg utenfor sentrumsområdet. Dette til tross for at de øvrige
restaurantene som vender inn mot samme park (Birkelunden), har fått utvidet åpnings- og
skjenketid til kl. 0330/0300, da de anses for å ligge i et utvidet sentrumsområde. Det
bemerkes at i byrådets vedtak av 26.02.2004 fikk Naboens Pub, Toftes gate 30, innvilget
utvidet åpnings- og skjenketid til kl. 0330/0300. Det refereres også til at Tamara Cafe, som i
likhet med Naboens Pub og Gunsmoke vender inn mot Birkelunden, fikk utvidet åpnings- og
skjenketid til kl. 0330/0300.

Samlet sett anfører advokat Dag Christian Fosse at med bakgrunn i det som er anført ovenfor
er vedtaket en nullitet (manglende vedtakskompetanse), og at et avslag uansett innebærer
myndighetsmisbruk i form av usaklig forskjellsbehandling. Avslutningsvis anmoder advokat
Dag Christian Fosse om at etaten oversender saken til byrådet som rett instans.
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4. Bydelsutvalg Griinerløkka sin begrunnelse og konklusjon

Etter forvaltningsloven § 33 annet ledd kan underinstansen oppheve eller endre vedtaket
dersom den finner klagen begrunnet. Dersom det ikke blir truffet ny avgjørelse skal sakens
dokumenter oversendes klageinstansen.

Adgangen til å påklage kommunens vedtak om avslag på søknad om utvidet åpnings- og
skjenketid er hjemlet i serveringsloven § 27 og alkoholloven § 1-16, hvor det fremgår at
kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7 kan påklages til
fylkesmannen.

Bydelsutvalget har etter en fornyet vurdering av alle sakens sider kommet til at
Næringsetatens vedtak av 03.12.2012 bør opprettholdes.

Klagers anførsel om at det er byrådet som har vedtakskompetanse i herværende sak, da
vurderingen er hvorvidt stedet anses å ligge i sentrum, tilbakevises.

Bystyret har i vedtak av 22.04.2009, sak 116 og vedtak av 15.02.2012, sak 52, som omhandler
forsøksordningen, delegert til bydelene kompetansen til å fastsette åpningstider for
skjenkesteder i sin egen bydel.

I bystyresak 116 er det presisert at "for bydelene Frogner og Griinerløkka gjelder
delegasjonen de områder som ligger utenfor det som i dag omtales som
"skjenkeblekkspruten". Det vises i den anledning til brev til Næringsetaten fra daværende
byrådsavdelingen for næring og kultur datert 03.06.2009 (vedlegg 6) der det står følgende
vedrørende området betegnet som "skjenkeblekkspruten":

"De områdene som gjennom tidligere byrådssaker, spesielt byrådssak 310/02, er
definert som sentrum eller utvidet sentrumsområde, samt det som til enhver tid er definert
som indre del av sentrum, omfattes av "skjenkeblekkspruten". Åpningstiden for steder som
ligger i disse områdene er dermed ikke omfattet av delegasjonen til bydelene, og behandles
på samme måte som tidligere."

Det betyr at byrådet er avskåret fra å utvide sentrumsområdet i de bydelene som har valgt å
være en del av forsøksordningen. Byrådet har ikke kompetanse til å innskrenke det området
som bystyret har bestemt at bydelene skal få bestemme over. Det vises i den henseende til
ordlyden i bystyrets delegasjon " som i dag omtales som "skjenkeblekkspruten". Byrådets
kompetanse til å bestemme hvorvidt et serveringssted befinner seg i sentrum, jf vedtakspunkt
2 i bystyresak 327/98 og bystyresak 52/12 er med dette begrenset til å gjelde for
serveringssteder beliggende i bydelene som ikke deltar i forsøksordningen.

Bydelsutvalg Grtinerløkka er således rette instans til å behandle klage på etatens avslag av
03.12.2012. Det følger av bystyrets vedtak av 15.02.2012, sak 52, vedtakspunkt 4. at
Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid på grunnlag av bydelenes forskrift. Videre
fremkommer det av bystyrets vedtak av 15.02.2012, sak 52, skal klagesaker og tvilstilfeller gå
til behandling i de bydelsutvalg som har vedtatt egne åpningstider.

Klagers anførsel om at avslag på søknaden om utvidet åpnings- og skjenketid innebærer
myndighetsmisbruk i form av usaklig forskjellsbehandling kan ikke føre frem.
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I forhold til stedene Naboens Pub (byrådssak 1053/04), Tamara Cafe (byrådssak 1273/05 og
1178/04) og Rye's Cafe & Bar (byrådssak 1121/08), som klager bruker til sammenligning,
vises det til at vedtak om utvidet åpnings- og skjenketid for disse stedene ble fattet av byrådet
henholdsvis i 2004, 2005 og 2008. Byrådet var på dette tidspunkt delegert myndighet til å
fastsette hvorvidt et serveringssted falt innenfor eller utenfor sentrum for serveringssteder
beliggende i bydel Grtinerløkka. Ovennevnte byrådsvedtak anses således ikke å være et
argument for usaklig forskjellsbehandling da åpningstidene for disse stedene og Gunsmoke er
bestemt av ulike kommunale instanser.

Bydel Grfinerløkka har i forskrift av 04.10.2012 vedtatt lokal åpningstidsforskrift for
serveringsstedene i bydelen. Da Næringsetaten har forholdt seg til forskriften ved behandling
av søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ved Gunsmoke finner ikke bydelsutvalget
grunnlag for at det foreligger usaklig forskjellsbehandling.

5. Vedtakskompetanse

Ved bystyrets vedtak av 22.04.2009, sak 116 og bystyrets vedtak av 15.02.2012, sak 52/12, er
bydelsutvalgene gitt fullmakt til å avgjøre åpningstidene i sin bydel. I henhold til sak 52/12
vedtakspunkt 4. fatter Næringsetaten vedtak om åpningstid på grunnlag av bydelsutvalgenes
bestemmelser. Videre fremkommer det at klagesaker og tvilstilfeller går til behandling i de
bydelsutvalg som har vedtatt egne åpningstider.

Nærin setaten innstiller til B delsutval Grtinerløkka å fatte føl ende vedtak:

Næringsetatens vedtak av 03.12.2012, avslag på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid
ved Gunsmoke, opprettholdes.

Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for videre klagebehandling.

Vedlegg tilgjengelig på internett: Ingen

Vedlegg ikke tilgjengelige på internett:

Vedlegg 1: Etatsvedtak av 03.12.2012
Vedlegg 2: Klage av 28.12.2012 med vedlegg av 02.01.2013
Vedlegg 3: Brev fra advokat Dag Christian Fosse av 02.01.2013
Vedlegg 4: Bydelsutvalg Grfinerløkkabehandling av søknaden den 13.06.2012
Vedlegg 5: Etatens foreløpig svar på mottatt klage av 02.01.2013
Vedlegg 6: Brev fra Byrådsavdeling for næring og kultur til Næringsetaten av 03.06.2009
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Oslo kommune
Næringsetaten

Etatssak

Arkivkode: 03043

Saksbehandier: CH

GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 17 —AVSLAG PÅ SØKNAD FRA 2 STAR AS OM
UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID INNE OG UTE

Saksfremstilling:


1. Eksisterende bevillinger

1.1 Serveringsbevilling

Innehaver av serveringsbevillingen: 2 Star AS
Åpningstid inne til: 0100
Åpningstid ute til: 2200

1.2 Skjenkebevilling

Innehaver av skjenkebevillingen: 2 Star AS
Skjenketid inne til: 0030
Skjenketid ute til: 2130

Saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget

Søknad fra 2 Star AS om utvidelse av åpnings- og skjenketiden inne til kl 0330/0300, og ute
foran ved stedets fasade til kl 0000/2330 ved Gunsmoke, Seilduksgata 17, med Sofina Abbas
som daglig leder/styrer og Ghulam Abbas som stedfortreder, innkommet 30.04.2012.

Eierforhold og ledelse i henhold til søknad:

Eiere: Rolle: Eierandel i prosent:
Sofina Abbas Eier og daglig leder 100
Abbas Ghulam Styrer

NmIngsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org. nr:979594887
Tollbugata27, 3. etg. Telefaks;23 46 00 50
inngangøvre slottsgt. Internett:www,nae.oslo.konirnune.no
Postbolcs745Sentrum E-post:postmottakilAae.oslo.kommune.no
0106OSLO



Søknaden var komplett 30.04.2012 og klar for saksbehandling 09.07.2012.

På forespørsel blir det av politiet opplyst at det ikke er noe å bemerke til søknaden.

Bydel Grtinerløkka behandlet saken i møte den 13.06.2012, som sak 71/12 og anbefalte ikke
søkna4,pp4.?tZTIZIerS-ëav åpningrog skjenketiden innvilget. Bydelsutvalget viser til at stedet

x;loahsei-t piwnrådestjiZnfor "skjenkeblekkspruten" og ikke faller inn under
~ittftike`115 &lensi~kjenkeforskrifter.

Søker er representert ved advokat Dag Christian Fosse. I telefaks av 30.04.2012 bemerker
advokat Fosse at byrådet behandlet en tilsvarende sak på Grtinerlekka i september 2008, hvor
Ryes Cafe og Bar fikk utvidet åpnings- og skjenketid til kl. 0330/0300, jf. byrådssak 1121/08,
jf. 310/02. Det vises til at byrådet mente at stedet hadde en slik nærhet og beliggenhet i
forhold til Thorvald Meyers gate at stedet ble ansett for å ligge i et utvidet sentrumsområde.
Det anføres videre at i henhold til byrådssak 1121/08, jf. 310/02 skal avgjørelsen av hvorvidt
et sted ligger i eller utenfor sentrum bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

3. Begrunnelse og konklusjon

Hovedregelen om åpningstider reguleres av Oslo kommunes forskrift om serverings-, salgs,
og skjenkebevillinger av 03.05.2006 (forskrifien) § 1,jf. serveringsloven § 15. Skjenketiden
reguleres av forskriften § 2.

Bystyret vedtok den 15.02.2012 sak 52 - Fornyelsen 01.07.2012 - 30.06.2016 - Kommunale
salgs- og skjenkebevillinger i Oslo byrådssak 275 av 22.12.2011). I sakens vedtakspunkt 4
ble det lagt til grunn at forsøksordningen med delegasjon til bydelsutvalgene til å fastsette
hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i den enkelte bydel utvides til å omfatte
alle bydeler, med unntak av sentrumsområdet. Forsøket er vedtatt med en varighet frem til
30.06.2013. Byrådet har vurdert at bydelsutvalgenes bestemmelser om åpningstid for ulike
områder i sin bydel bør vedtas som forskrift.

Bydel Griinerløkka har i forskrift av 04.10.2012 vedtatt lokal åpningstidsforskrift for skjenke-
og serveringsstedene i bydelen. Det er således denne forskriften som regulerer åpningstidene
for serveringsstedene i bydel Griinerløkka. Vedtatt forskriftsbestemmelser for bydelen er en
videreføring av tidligere gjeldende retningslinjer for åpningstider i bydelen gjeldende fra
01.10.2009.

1byrådens sak 15/2012 videredelegeres Næringsetaten all myndighet til å fatte vedtak etter
åpningstidsforskriften, med unntak av vedtak om hvorvidt et serveringssted befinner seg
sentrum, fastsettelse av hvilke områder som regnes som indre sentrum og saker av prinsipiell
karakter etter kommuneloven § 20 nr. 3. Stedet det i herværende sak søkes om utvidet tid for
ligger utenfor sentrumsområdet og innenfor det området som bydelen er delegert myndighet
til å fastsette åpningstider for, jf. ovennevnte bystyrevedtak av 2012.

Advokat Dag Christian Fosse sin henvisning til byrådssak 1121/08, jf. 310/02 nevnt ovenfor
kan således ikke tillegges avgjørende vekt. Saken vurderes ikke å være av prinsipiell
betydning og bystyrets vedtak av 15.02.2012 i fht bydelens myndighetsområde må gå foran
tidligere byrådssaker.
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1henhold til bydel GriMerløkkas forskrift av 04.10.2012 fremkommer det av § 3 at
serveringssteder skal holde lukket mellom kl 0100 og kl 0600, og ute mellom kl 2300 og
kl 0600. Det fremkommer av Oslo kommunes forskrift om serverings-, salgs- og
skjenkebevillinger § 2 at skjenketiden følger åpningstiden, dog slik at skjenkingen skal
opphøre time før stedet skal stenge.

Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig
drikk mv. av 02.06.1989 nr, 27 (alkoholloven) § 1-7,jf. kriterier inntatt i Oslo kommunes
forskrift om serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger av 03.05.2006 (forskriften) § 4.
Skjenketiden reguleres av forskriften § 2.

Bydelsutvalget i bydel Granerløkka har innstilt på avslag på søknad om utvidelse av åpnings-
og skjenketiden ved Gunsmoke, Seilduksgaten 17. Etaten legger 1herværende sak avgjørende
vekt på at bydel Grünerløkka har innstilt på avslag. Det vises til bydel Ortinerlokkas forskrift
av 04.10.2012 § 3, hvor det fremkommer at normal åpningstid gjelder for serverings- og
skjenkesteder som ikke omfattes av utvidet åpnings og skjenketid i § 4. Det er på det rene at
Gunsmoke, i Silduksgata 17 ikke omfattes av § 4 om utvidede åpningstider.

Etaten anser på bakgrunn av sakens opplysninger at det fore1iggergrunnlag for å avslå søknad
om utvidelse av åpnings- og skjenketiden inne til kl 0330/0300 og ute til kl 0000/2330, ved
Gunsmoke, Seilduksgata.

Etaten anser også på bakgrunn av sakens opplysninger at 2 Star AS gis åpnings- og skjenketid
ute ved stedets fasade til kl 2300/2230, jf. bydel Griinerløkkas forskrift av 10.04.2012 om
åpnings- og skjenketider.

4. Vedtakskompetanse

Ved bystyrets vedtak av 15.04.1998, sak 327/98, og bystyrets vedtak av 15.02.2012, sak
52/12, er byrådet gitt fullmakt til å treffe vedtak i saken. Byråden for kultur og næring er
videre gitt fullmakt til å fatte vedtak i saken, jf. byrådssak av 05.06.2012, sak 1052/12.
Byråden har i vedtak av 05.06.2012, sak 15/2012, delegert sin vedtakskompetanse til
direktøren for Næringsetaten.
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Nærin setaten fatter føl ende vedtak:

2 Star AS ais avslag på søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid inne til kl 0330/0300
og ute foran ved stedets fasade til kl 0000/2330 ved Gunsmoke, Seilduksgata 17.

2 Star AS gis utvidelse av åpnings- og skjenketid ute foran ved stedets fasade.
til kl 2300/2230.

Utvidelse av bevillingen gis med virkning fra vedtaksdato til 30.06.2013.

Bevillingen gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for
foregående år bekreftet av revisor i henhold til standard for attestasjonsoppdrag 3000
(ISAE 3000) innen de frister kommunen setter.

Næringsetaten, den Ôi3. 2.022=4,--

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Sakens dokumenter

unnhi d Ha en As rid. M. a
direktør seksjonsleder
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thomas Gil'e

Fra: Dag Christian Fosse [dcf@dagfosse.no]
Sendt: 28. desember 2012 10:29
Til: Postmottak Næringsetaten
Emne: VS: Gunsmoke - arkivkode 03043

Oslo kommune Nlerinsetaten

Dato: 28 2012
Vedlegg:

2012122810183366
6.pdf (273 kB)...

20121228101833666.pdf
Doknr: o/ sg—

o

Vedlagt oversendes klage på vedtak.

Mvh Dag Chr. Fosse

	 Opprinnelig melding 

Fra: skann@dagfosse.no [mailto:skann@dagfosse.no]
Sendt: 28. desember 2012 10:19
Til: Dag Christian Fosse
Emne:

Denne e-posten ble sent fra "RNP061B22" (MP C2800).

Skanningsdato: 28.12.2012 10:18:33 (+0100) Spørsmål til: skann@dagfosse.no
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4 Ac.vokatfirmaetDag FosseAS MNA

odvokot Dog Christion Fosse

advokat lors Erikssen

advokot Olof-Jocob Syrdal Christionsen

Næringsetaten
Tollbugt. 27
0157 OSLO

28.12.2012

Arkkkode: 03043

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG
SKJENKETID VED GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 17

Næringsetaten fattet den 03.12.2012følgende vedtak:

«2 Star AS gis avslag på søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketiden inne til
kl. 0330/0300 og ute foran ved stedets fasade til kl. 2400/2330 ved Gunsmoke,
Seilduksgata 17.»

Undertegnede mottok vedtaket den 07.12.2012.Klagen er således rettidig fremsatt.

På vegne av 2 Star AS påklages med dette vedtaket.

Utdypende anførsler ettersendes i løpet av kort tid.

Med vennligibilse

a,5) hristian Foss
adVokat

Adresse: Telefon:481 46 955 E-post: def@dagfosse.no
Cort Adelers gate 17 Telefax: 22 44 69 45 le@dagfosse.no
0254 Oslo Org.nr.993 289 922 MVA ojc@dagfosse.no



Thomas GiFe

Fra: Dag Christian Fosse [dcf@dagfosse.no]
Sendt: 2. januar 2013 15:56
Til: Postmottak Næringsetaten
Emne: VS: Gunsmoke - arkivkode 03043

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Rød

Vedlegg: 20130102152933144.pdf

Oslokommtme 'rin SLUt fl

Dato: 02JAN.21.11:1

Doknr: ,o018-a
030 tts —

2013010215293314
4.pdf (5 MB)

Hei !

Vedlagt oversendes brev med utfyllende anførsler ifm klage på vedtak.

Med vennlig hilsen

Dag Christian Fosse
advokat

	 Opprinnelig melding 

Fra: skann@dagfosse.no [mailto:skann@dagfosse.no]
Sendt: 2. januar 2013 15:30
Til: Dag Christian Fosse
Emne:

Denne e-posten ble sent fra "RNP061B22" (MP C2800).

Skanningsdato: 02.01.2013 15:29:33 (+0100) Spørsmål til: skann@dagfosse.no

1
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advokat Dag Christian Fosse
advakat lars Erikssen
advokot Olaf-Jacob Syrdal Christionsen

Næringsetaten
Tollbugt. 27
0157 OSLO

02.01.2013

Arkivkode: 03043

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAGPÅ SØKNADOM UTVIDET ÅPNINGS-OG
SKJENKETID VED GUNSMOKE,SEILDUKSGATA17

Jeg viser til tidligere innsendt klage av 28.12.2012, hvor jeg gjør oppmerksom på t anførsler
vil bli ettersendt.

Rettslig utgangspunkt

Bystyret vedtok den 15,02.2012, sak 52, å delegere til bydelen å fastsette åpningstidene for
serveringssteder på ulike områder i bydelen, med unntak av sentrumsområdet
(«skjenkeblekkspruten»).

Av kommunal forskrift § 1 fremgår det at Byrådet etter en konkret og individuell vurdering
avgjør om serveringsstedet befmner seg i sentrum.

MINE ANFØRSLER:

Manglende vedtakskompetanse

I saksfremstillingen registrerer jeg at etaten henviser til sak 1520/12, hvor Byråden har
delegert sin vedtakskompetanse til Næringsetaten. Imidlertid har Byråden ikke
vedtakskompetanse i disse sakene. Den er aldri delegert videre til Byråden, den tilligger
fortsatt Byrådet.

I Byrådssak 1052/12, vedtakets punkt 2, står følgende:

«I medholdav vedtakspunkt2 i bystyresak327/98delegererbyrådetall sin myndighetetter
alkohol-og serveringsloventil byiad medansvarfor ncering,med unntakav hvorvidtet
serverin sstedbe innerse i sentrum(minunderstrekning),fastsettelse av hvilkeområder
som regnessom indredel av sentrwn,sakeravprinsipiellbeOldningog klagesaker.»

Adresse: Telefon: 481 46 955 E-post: def@dagfosse.no

Cort Adelers gate 17 Telefax: 22 44 69 45 le@dagfosse.no

0254 Oslo Org.nr. 993 289 922 MVA oje@dagfosse.no



2 Star AS har vitterlig søkt om utvidelse av åpnings- og skjenketiden basert på sentrumstider
og med henvisning til Ryes Cafe og Bar, som fikk utvidet åpnings- og skjenketid til kl.
0330/0300 fordi Byrådet mente at stedet ble ansett for å ligge i et utvidet
Sentrumsområdet. Og da er det Byrådet som har vedtakskompetanse. At Næringsetaten uten
nærmere vurdering fastslår at stedet befinner seg utenfor sentrumsområde endrer ikke dette.
Etaten sier selv i saksfremstillingen på side 2, nest siste avsnitt, 2. pkt. at vurderingen av
divorvidt et serveringssted befinner seg i sentrum» er unntatt fra Næringsetatens
vedtakskompetanse.

Usaklig forskjellsbehandling

Næringsetaten har, basert på bydelens uttalelse, konkludert med at stedet befinner seg utenfor

sentrumsområdet. Dette til tross for at de øvrige restaurantene, som vender ut mot samme
park (Birkelunden), har ratt utvidet åpnings- og skjenketid til kl. 0330/0300, da de anses for å

ligge i et utvidet sentrumsområde.

I Byrådets vedtak av 26.02.2004 fikk Naboens Pub, Toftes gate 30, innvilget åpnings- og

skjenketid til kl. 0330/0300 med følgende begrunnelse:

«BydelsutvalgGrünerløkkaharhattsakentil ny behandlingog endretsin innstilling
til at stedetliggeri et utvidetsentrumsområdevedat øvri e atersom omkranser
Birkelundeninkluderes(minunderstrekning).»

Byrådenhar etteren konkretogskjønnsmessigvurderingkommettil at stedetanses
ansesfor å liggei det utvidedesentrumsområdet,i likhetmedbydelsutvalgets
uttalelse.»

Også Tamara Cafe, som i likhet med Naboens Pub og Gunsmoke vender inn mot
Birkelunden, fikk utvidet åpnings- og skjenketid til kl. 0330/0300 i vedtak av 03.06.2004.
I en senere byrådssak av 15.11.2005 (Byrådssak 1273/05) fikk Tamara Cafe også utvidet

åpnings- og skjenketiden ute på samme grunnlag.

Basert på det som her er sagt, mener jeg at det i denne saken foreligger myndighetsmisbruk i
form av usaklig forskjellsbehandling. De øvrige restaurantene som vender ut mot Birkelunden
har åpnings- og skjenketid inne til kl. 0330/0300 og ute til kl. 2400/2330.

I Byrådssak 1273/05 om Tamara drøfier Byrådet selv faren for usaklig forskjellsbehandfing,
hvor den til tross for bydelsutvalgets negative uttalelse skriver følgende på side 2 i
saksfremstillingen:

«Et avslagpå søknadenbasertpå bydelsutvalgetsbegrunnelsevil imidlertidikkevcere
overenstemmelsemedpraksis, og ville kunnefremstå som enusakligforskjellsbehandlingi
forhold til andrestedermedtilsvarendebeliggenhet.»



Med bakgrunn i det som nå er anført, mener jeg at vedtaket er en nullitet (manglende
vedtakskompetanse), og at et avslag uansett innebærer myndighetsmisbruk i form av usaklig
forskjellsbehandling. Jeg anmoder derfor etaten om å oversende saken til Byrådet som rett
instans.

ag Christia FosSe
a okat

Vedlegg: Utskrift Byrådssak 1273/05 Tamara Cafe (uteservering)
Utskrift Byrådssak 1053/04 Naboens Pub
Utskrift Byrådssak 1178/04 Tamara Cafe
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Oslokommune
Byrådsaydelingfor næringog kultur

Byrådssak1273/05

TAMARA CAFE, TOFTES GATE 50 - SØKNADFRA NYE TAMARA ANS OM
UTVIDET ÅPNINGS- OG SKIENKETID UTE

Saksfremstilling:

Saksbehandlingenog beslutningsgrunnlaget

Søknad fra Nye Tamara ANS om utvidet åpnings-og skjenketidute til kl. 2400/2330ved
Tamara Cafe, Tofies gate 50, innkommet 01.08,2005.

I byrådssaker 1178/04og 1021/05fikk tidligerebevillingshavereved stedet
søknad om utvidet åpnings-og skjenketid inne ved stedet til kl. 0330/0300. Stedet ble
ansett for å ligge innenfor det utvidede sentrumsområde.Sakene legges ved som vedlegg
til utvalgsinnstillingen,som er lagt ved som trykt vedlegg.

Av foto som er lagt ved.utvalgsinnstillingenfremgårdet at uteserveringener plassert tett
opptil bygningens fasade (inneserveringen)og inngangsparti.Av leiekontrakt med
grunneier fremgår det at uteserveringenhar beliggenheti Tofies gate og i Seilduksgata.

Politiet ønsker ikke at det skal gis dispensasjonfra den generelleåpningstiden.

Flertallet i bydelsutvalg Granerløkka anbefalte28.09.2005med 4 (2A, 1SV, 1RV)mot 3 (1F,
1H, 1V)stemmer søknaden avslått. Dette begrunnesmed at uteserveringen,selv om stedet ligger
innenfor et utvidet sentrutusområde,befinner seg i et kvartal med boliggårder. Av hensyn tiI
nærrniljøetanser bydelen at det forefiggersærlige grunner for å begrense åpnings- og
skjenketiden til kl. 2200/2130.

Saken er nærmere redegjort for i Næringsetatensutvalgssak.

Flertallet i rådgivende utvalg i restaurant- og bevillingssaker(H, A, og F) anbefalte
01.11,2005Næringsetatens forslag om å innvilge søknadene.KrF og SV anbefalte
søknadene avslått.

Begrunnelse og konklusjon

2.1 Serveringsbevilling

Tildeling av serveringsbevillinger hjemlet i lov om serveringsvirksomhetav 13.06.1997
nr. 55 (serveringsloven)§ 3. Åpningstidenreguleres av serveringsloven § 15,jf. § li Oslo
kommunes forskrift om.åpningstider for serveringsstederog om salgs- og skjenketider for
alkoholholdigedrikker rn.v. av 07.05.2003.I henhold til § 1 a i forskriftenkan det gis
åpningstid ute til kl. 2400 når stedet ligger i "sentrum".

Saksnr.: 200500094_6



Side 2

Det vises til at byrådet foreslo en sentrumsutvidelsei byrådssak310/02 til å omfatte nedre deler.
av Trondheimsveienopp til Lakkegata skole og ThorvaldMeyers gate til og med Birkelunden.
Byrådenhar etter en konkret og skjønnsmessigvurderingkommet til at stedets
uteservering anses for å ligge i det utvidede sentrumsornrådet.Det vises også til
tilsvarendevurdering i byrådsvedtak 1053/04,som gjaldtNaboens Pub i Toftes gatet30.

Byråden har merket seg at politiet ikke ønsker at det skal gis dispensasjon fra den
generelle åpningstiden i Oslo kommune. Politiets uttalelse er imidlertid generell og
innebærer ingen konkret vurderingav søknaden.Den tilleggespå denne bakgrunn ikke
avgjørendebetydning.

Byråden registrerer at flertallet i bydelsutvalg Griberløkka anbefalte søknaden om utvidet
åpnings-og skjenketid avslått av hensyn til nærmiljøet da stedet ligger i et kvartal med
boliggårder. Et avslag på søknaden basert på bydelsutvalgetsbegrunnelse vil imidlertid '
ikke være i overensstemmelsemed praksis, og vil kunne fremstå som en usaklig
forskjellsbehandlingi forhold til andre serveringsstedermed tilsvarende beliggenhet. ,

Byråden anser på bakgrunn av sakens opplysningerat det foreligger grunnlag for å
innvi1gesøknaden fra Nye Tamara ANS om utvidet åpningstidute kl. 2400.

2.2 Skjenkebevilling

Tildeling av alminnelig skjenkebevilling er hjemlet i lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v. av 02.06.1989nr, 27 (alkoholloven) § 1-7,jf, kriterier inntatt i Oslo kommunes
forskrift om åpningstider for serveringsstederog om saigs- og skjenketider for
alkoholholdigedrikker mv.. av 07.05.2003 (forskriften)§ 4. Skjenketidenfølger
skjenkestedetsåpningstid dog slik at skjenkingenskal opphøre senest Y2time før stedet
skalstenge,jf. forskriften§2.

13yrådenanser på bakgrunn av sakens opplysningerat det foreligger grunnlag for å
innvilge søknaden fra Nye Tamara ANS om utvidet skjenketidute til kl. 2330. Det vises til
drøftelsen under 2.1.

Vedtakskompetanse

Ved bystyrevedtak av 15.04.1998, sak 327, ble byrådet gitt fullmakt til å treffe vedtak i
dennetype saker med hjemmel i serverings- og alkohollovene.

B årlenfor nærin o kultur innstiller til b ådet å fatte føl ende vedtak:

Nye Tamara ANS gis serveringsbevillingute med åpningstid til kl. 2400 ved
Tamara Cafe, Toftes gate 50,

Nye Tamara ANSgisskjenkebevilling ute til kl. 2330 ved Tamara
Cafe, Toftes gate 50.

Saksnr.; 2005000946



3. Utvidelse av åpnings-og skjenketidengis med virkning fra vedtaksdato.
Skjenkebevillingengis med virkning fra vedtaksdato til 30.06.2008.

B dsavdeling for wering og kultur, den 15. 11 2005

A e Wiig Bryn

Side 3

Trykte vedlegg: Utvalgsinnstillingav 21.10.2005,med følgende vedlegg:
Kart
Foto
Byrådssak 1178/04

4, Byrådssak 1053/04
5. Bydelsutvalgetsuttalelse av 28.09,2005

Utrykte vedlegg: Sakensøvrige dokumenter

Salesnr,:200500094_6
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Byrådssak1053/04

NABOENS PUB, TOFTES GATE 30 - KLAGE FRA NABOENS PUB AS OVER
AVSLAGPÅ SØKNADOMUTVIDETÅPNINGS-OG SKJENKETIDINNE

Saksfremstilling:

Ved byrådsvedtak 30.09.2003, sak 1263.5/03, ble Naboens Pub AS gitt avslag på søknad om utvidet
åpnings- og skjenketid inne til kl. 0330/0300 ved Naboens Pub, Toftes gate 30. Det ble lagt til grunn
at stedet ligger i et boligområde utenfor sentrum, og ikke innenfor et utvidet sentrumsområde. Det
ble he1lerikke ansett å foreligge "særlig grunn" for en avvikende åpningstid etter forskriften § 1 d.
Sakens faktum og tidligere vurdering fremgår av byrådens innstilling av 30.09.2003, som følger
denne saken som trykt vedlegg 1.

Vedtaket ble påklaget 29.10.2003. Det opplyses at konvolutten som inneholdt byrådsvedtaket ble
lagt i postkassen til klagers nabo, advokat Petter Forsberg, og ble først overlevert klager 10.10.2003.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kommet frem, jf forvaltningsloven § 29. Det legges til grunn
at klager først mottok vedtaket 10.10.2003 og klagen anses således som rettidig fremsatt.

Klager, ved Morten Klein, hevder i brev av 29.10.2003 at stedet må regnes å ligge innenfor den nye
utvidede sentrumssonen og derfor skal ha åpnings- og skjenketid til

kl. 0330/0300. Det vises til at bydelsutvaiget behandlet saken to ganger og anbefalte enstemmig
søknaden innvilget i siste møte 03.09.2003 med bakgrunn i at stedet ble ansett å ligge i en utvidet
sentrumssone. Det vises i denne sammenheng til forskriftens merknader som presiserer at en følge av
å fjerne "trafikkområde", er at man i større grad vil kunne åpne for å tillegge bydelsutvalgenes
uttalelser større vekt ved skjønnsutøvelsen når fremtidige søknader skal behandles. Demest hevdes at
forskrifien må forstås slik at skjønnsvurderingen knytter seg til spørsmålet om hvorvidt stedet
befinner seg innenfor den utvidede sentrumssonen, og ikke om det ligger innenfor et boligområde.
For øvrig understrekes at stedet har "sentrumsnære trekk" på 1injemed de andre utvidede
sentrumssoner, som f. eks. Bygdøy Allé opp til Gabels gate. Klagen legges ved saken som trykt
vedlegg 2.

Saken har vært forelagt på nytt for rådgivende utvalg i restaurant- og bevillingssaker, slik at utvalget
kunne ta stilling til saken på bakgrunn av bydelsutvalgets uttalelse av 03.09.2003. Rådgivende utvalg
i restaurant- og bevillingssaker behandlet saken i møte 28.01.2004. Utvalgets medlemmer John
Lundstøl (A), Liv Eldbjørg Mosvold Larsen (Krt) og Nina Tangnæs Grønvold (A) anbefalte på nytt
Næringsetatens forslag til vedtak om avslag på søknaden om utvidet åpnMgs- og skjenketid. Karen
Skjånes (H) og Bjørn Hansen (F) anbefaler at søknaden innvilges.

Bjørn Hansen (F) viderefører Arve Lønnum (F) sin protokolltilførsel fra utvalgets møte 13.08.2003,
som var som følger:

"Dette medlemmet viser til at området opp til Birkelunden er påpekt av byrådet som et utvidet
sentrumsområde. Når Sehleppegrells gate og Toftes gate omkranser Birkelunden, og dette stedet
ligger i krysset mellom disse svært så urbane gater, mener dette medlemmet at denne beliggenheten "
i en konkret og individuell vurdering" ligger i et sentrumsområde og at søknaden således bør
innvilges."

Begrunnelse og konklusjon:

Adgangen til å påklage kommunens vedtak om avslag på søknad om alminnelig skjenkebevilling for
øl, vin og brennevin er hjemlet i alkoholloven § 1-16: "Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og
kapittel 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen. Fylkesmannen kan i henho1dtiIregeIen prøve om

http://www.sak.oslo.kommune,no/dok/Byr/2004/BR2/2003030415-1.htm 14.12.2012
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vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte." I
henhold til forvaltningsloven § 34 kan fylkesmannen prøve alle sider av vedtaket, men skal samtidig
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.

Aktuelt serveringssted har tidligere ligget i et "trafikkområde" og hatt åpnings- og skjenketid inne
frem til kl. 0300/0230. Den nye åpningstidsforskrift av 07.05.2003 opphever begrepet
"trafikkområde" slik at det ikke lenger er adgang til å få utvidet åpningstid på dette grunnlag. Stedet
ble på bakgrunn av befaring ansett å ligge i et boligområde utenfor sentrum, og ikke innenfor et noe
utvidet sentrumsområde slik dette er definert i den nye forskriften. Det ble heller ikke ansett å
foreligge "særlig grunn" for en avvikende åpningstid etter forskriften § 1 d.

Innledningsvis skal bemerkes at det ikke foreligger klare grenser for hvor sentrum begynner og
slutter, men tidligere geografiske avgrensninger fungerer fortsatt som utgangspunkt ved vurderingen.
Trafikkmønster, boligtetthet og næringsvirksomhet er vesentlige momenter i denne vurderingen.
Byrådet foreslo en sentrumsutvidelse i byrådssak 310/02 til å omfatte nedre deler av
Trondheimsveien opp til Lakkegata skole ogThorvald Meyers gate til og med Birkelunden.:

Bydelsutvalg Grtinerlokka-Sofienberg har hatt saken til ny behandling og endret sin innstilling til at
stedet ligger i et utvidet sentruMsoMrådeved at evrige gater som omkranser Birkelunden inkluderes.
Under klagebehandlingen er saken lagt frem for rådgivende utvalg i restaurant- og bevillingssaker på
nytt, fordi utvalget ikke hadde blitt forelagt bydelsutvalget siste uttalelse. Rådgivende utvalg
fastholder sin tidligere anbefaling om avslag.

Byråden har etter en konkret og skjørmsmessig vurdering kommet til at stedet anses for å ligge i det
utvidede sentrumsområdet, i likhet med bydelsutvalgets uttalelse.

Byråden anser etter en fornyet vurdering at det foreligger grunnlag for å endre byrådsvedtak av
30.09.2003, sak 1263.5/03. Klager Naboens Pub AS innvilges utvidet åpnings- og skjenketid til kl.
0330/0300 ved Naboens Pub, Toftes gate 30.

Vedtakskompetanse:

Ved bystyrevedtak av 15.04.1998, sak 327, ble byrådet gitt fullmakt til å treffe vedtak i denne type
saker med hjemmel i alkoholloven.

Etter forvaltningsloven § 33, 2. ledd kan underinstansen (byrådet) oppheve eller endre vedtaket
dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger skal
underinstansen avvise saken. Dersom det ikke blir truffet ny avgjørelse skal sakens dokumenter
sendes klageinstansen.

B råden for nærin o kultur innstiller til b rådet å fatte føl ende vedtak:

Byrådets vedtak av 30.09.2003, sak 1263.5/03, Naboens Pub, Toftes gate 30 - Avslag på søknad
om utvidet åpnings- og skjenketid, endres.

Naboens Pub AS innvilges utvidet åpnings- og skjenketid inne til kl. 0330/0300 ved Naboens Pub,
Toftes gate 30.

Byrådsavdeling for næring og kultur, den

Anette Wiig Bryn

Trykte vedlegg: 1. Byrådssak nr. 1263.5/03

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2004/BR2/2003030415-1.htm 14.12.2012
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2, Klagedatert29.10.2003fra MortenKlein

Utryktevedlegg:Sakensdokumenter

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/20041BR2/2003030415-1.htm 14.12.2012
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Byrådssak 1178/04

TAMARA,TOFTESGATE50 - SØKNADFRA TAMARAANS OM UTVIDET
ÅPNINGSTIDINNE

Saksfremstilling:

Saken gjelder søknad fra Tamara ANS om utvidet åpningstid til kl. 0330 inne ved Tamara, Toftes
gate 50, innkornmet 29.08.2003.

Bevillingssøker fikk inndratt skjenkebevifiingen med umiddelbar virkning for resten av
bevillingsperioden i byrådsvedtak 28.10.2003, sak 1290. Næringsetaten har ikke funnet grunnlag for
å tilbakekalle serveringsbevillingen.

Eksisterende bevilling: serveringsbevilling:

Innehaver av serveringsbevillingen: Tamara ANS

Styrer: Lars Frogner
Stedfortreder: Christine Kravec

Åpningstid inne: 0600/0100

Saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget

Søknaden var komplett 29.08.2003.

Søker hevder at å inldudere stedene rundt Birkelunden gir et "skjenkekart" som i all hovedsak
stemmer med terrenget på Grtinerløkka, og som samsvarer med Riksantikvarens vurdering at
bebyggelsen rundt Birkelunden danner en helhet. Søker hevder videre at Tamara er en lokal
kulturpub, med galleri og konserter, som er bygget og igangsatt av Sameiet Toftesgate 50. Gjestene
består av stedets naboer, og disse støtter utvidet åpffingstidfor stedet. Av støtteerklæringene fra
naboene fremgår det at stedet er et viktig samlingssted både sosialt og kulturelt, som ikke medfører
støyprobIemer.

Politiet har ingen merknader til søknaden.

Arbeidsutvalget i bydelsutvalg Gremerløkka-Sofienbergbehandlet saken i møte 18.09.2003, og
anbefalte enstemmig søknaden innvilget. Bydelsutvalget anser at stedet ligger i et utvidet
sentrumsområde og viser til at "Thorvald Meyers gate til og med Birkelunden", også omfatter øvrige
gater som omkranser Birkelunden.

Rådgivende utvalg i restaurant- og bevillingssaker (2 A og 1 FrP) behandlet saken i møte
17.12.2003, og gikk enstemmig imot Næringsetatens innstilling om avslag. Rådgivende utvalg viste
til bydelsutvalgets begrunnelse, og sluttet seg til den.

Begrunnelse og konklusjon

Tildeling av serveringsbevilling er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997 nr. 55
(serveringsloven) § 3. Åpningstiden reguleres av serveringsloven § 15,jf. Oslo kommunes forskrift
om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. av
07.05.2003 (forskriften) § 1.

Det aktuelle serveringsstedet har tidligere ligget i et "trafikkområde" og hatt åpningstid inne frem til
kl. 0300. Den nye åpningsforskriften opphevet begrepet "trafikkområde", slik at det ikke lenger er

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2004/BR2/2003032268-1.htm 02.01.2013
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adgang til å fa utvidet åpningstid på dette grunnlag. Det kan likevel søkes om utvidet åpningstid,
blant annet på det grunnlag at stedet kan anses å ligge i et noe utvidet sentrumsområde.

Det vises til at byrådet foreslo en sentrumsutvidelse i byrådssak 310/02 til å omfatte nedre deler av
Trondheimsveien opp til Lakkegata skole og Thorvald Meyers gate til og med Birkelunden.

Byråden har etter en konkret og skjønnsmessig vurdering kommet til at stedet anses for å ligge i det
utvidede sentrumsområdet, i samsvar med anbefalinger fra bydelsutvalget og rådgivende utvalg i
restaurant- og bevillingssaker. Det vises også til tilsvarende vurdering i byrådsvedtak 1263.5/03, som
gjaldt Naboens Pub i Toftes gate 30.

Byråden anser på bakgrunn av sakens opplysninger at det foreligger grunnlag for å innvilge
søknaden fra Tamara ANS om utvidet åpningstid inne til kl. 0330.

4. Vedtakskompetanse

Ved bystyrevedtak av 15.04.1998, sak 327, ble byrådet gitt fullmakt til å treffe vedtak i denne type
saker med hjemmel i alkoholloven.

B råden for nærin o kultur innstiller til b rådet å fatte føl ende vedtak:

Tamara ANS gis utvidet åpningstid inne til kl. 0330 ved Tarnara, Toftes gate 50.

Bydelsavdeling for næring og kultur, den

Anette Wiig Bryn

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Sakens dokumenter

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2004/BR2/2003032268-1.htm 02.01.2013
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OSLO KOMMUNE
NiERINGSETATEN

Saksnr.

Oslo kommune

Næringsetaten
Tollbugata 27
0157 OSLO
Norge

Deresref:

Dato 13 JUN2012
Avskr.

Arkivkode
Merknad

Saksb.
Kopi

Kass.

Dato: 13.06.2012

Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

201290396-2 HodanIsmailAhmed, 944

SØKNÅDOMUTVIDETÅPNINGS-OGSKJENKETID—GUNSMOKE
Det vises til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid fra Gunsmoke mottatt 30.5.2012. Saken
ble behandlet i helse- og sosialkomiteen(bydelsutvalg Griinerløkka) på møte 6.6.2012 som sak
71/12

Komiteen hadde følgende behandling av saken:

Bydelsdirektørensforslagtil vedtak:
Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid fra 2 Star AS for Gunsmoke, Seilduksgate 17,
åpniggstid inne/skjenketid inne:03:30/03:00, åpningstid ute/skjenketid ute 00:00/23:30,
anbefales ikke godkjent, da dette stedet ikke er lokalisert på områder innefor
"skjenkeblekkspruten" og ikke faller inn under unntakene i bydelens lokale skjenkeforeskifter.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak.
Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid fra 2 Star AS for Gunsmoke, Seilduksgate 17,
åpningstid inne/skjenketid inne:03:30/03:00, åpningstid ute/skjenketid ute 00:00/23:30,
anbefales ikke godkjent, da dette stedet ikke er lokalisert på områder innefor
"skjenkeblekkspruten" og ikke faller inn under unntakene i bydelens lokale skjenkeforeskifter.

111JULFALLILL

Postadresse: Telefon:02180 Bank:
Postboks2128 Telefaks:23 42 26 01 Orgnr:
Griinerløkka
0505Oslo E-post: Internett:

postmottak@bga.oslo.kommune.no www.bga.oslo.kommune.no



Medhilsen
HodanIsmailAhmed
sekretæri helse-og sosialkomiteen

2



Ved1955

Oslo kommune
Næringsetaten

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh:
Halvorsen,Christian

Dato:02.01.2013

Arkivkode:
03043

VEDRØRENDE KLAGE PÅ VEDTAK

Næringsetaten viser til Deres klage mottatt den 28.12.2012 over avslag på søknad om utvidet
åpnings- og skjenketid inne og ute ved Gunsmoke, Seilduksgata 17.

Klagen vil bli behandlet uten ugrunnet opphold ved vår etat.

Ved spørsmål og behov for veiledning, vennligst kontakt etaten på telefon 23 46 00 10eller
besøk vårt kundetorg mandag - fredag fra kl. 0830 til kl. 1530.

Hvis du ønsker informasjon pr. e-post, vennligst oppgi din e-post adresse til etaten.

Med hilsen

strid M. Ha
seksjonslede

3af,
Christian Halvorsen
saksbehandler

Næringsetaten Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.nool



LILL6	 ArkivKa4 
Avskr.
Merknad

	

KOPi____ _

Dato: 03.06.2009

Arkivkode:

Hild Stokke, 23 46 16 22 944

Oslokommune
Byrådsavdelingfor næring og idret

	 '019( 10Saksnr,

- 3JUNI2009Dato

Vec'‘U.
•

St..0KOMMUNE
1INGSETATEN

Vår ref (salcsnr):

200705049-32

Saksbeh:

•ET.

•

Næringsetaten
Tollbugt. 27
0157 Oslo

Deres ref:

FORSØKSORDN1NGMED FASTSETTELSEAV ÅPNINGSTIDER - OMFANGET AV
DELEGASJONEN

Bystyret fattet som kjent 22.04.2009vedtak med følgende ordlyd i sak 116/2009:

"Bystyret delegerer til bydelsutvalgenei Ullem, Frogner, Griinerløkka,Alna og Søndre Nord-
strand å avgjøre hvordan åpningstideneskal være på ulike områder i egen bydel. Næringsetaten
behandler søknadene på grunnlag av bydelsutvalgenesbestemmelser. Bare klagesaker og tvils-
tilfeller går til behandling i bydelsutvalgene.For bydelene Frogner og Griinerløkkagjelder
delegasjonen de områdene som liggerutenfor det som i dag omtales som "skjenkeblekk-
spruten". Byrådet bes igangsette forsøk i ovennevnte bydeler og på ovennevntegrunnlag. For-
søket evalueres etter to år".

De områdene som gjennom tidligere byrådssaker, spesielt byrådssak 310/02, er definert som
sentrum eller utvidet sentrumsområde,samt det som til enhver tid er defmert som indre del av
sentrum, omfattes av "skjenkeblekkspruten".Åpningstiden for steder som ligger i disse om-
rådene er dermed ikke omfattet av delegasjonentil bydelene, og behandles på samme måte som
tidligere.

Enkelte serveringssteder som ligger utenfor de definerte sentrumsområdenehar likevel
åpningstid som sentrum. Av disse er flere beliggende i Frogner bydel. Det gjelder i hovedsak
steder som har hatt slik åpningstid i flere år. Disse stedene, på lik linje med det tradisjonelle
sentrumsområdet, omfattes ikke av bydelenes bestemmelser.

Annerledes stiller det seg med serveringsstedersom ligger utenfor sentrumsområdene,men
som har fått utvidet åpningstid etter forskriften § 1 e, "særlig grunn". Denne type steder anses
ikke å være unntatt fra bydelsutvalgenesretningslinjer.

Byridsavdeling for næring og Postadresse:
idrett

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no



Oslokommune
Næringsetaten

Advokatfirmaet Dag Christian Fosse AS MNA
v/adv. Dag Christian Fosse
C6rt Adelers gate 17
0254 Oslo

Dato: 03.12,2012

Deresref: Vårref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

ASTID-2012-00941 Ilalvorsen,Christian 03043

GUNSMOKE - AVSLAG PÅ SØKNAD FRA 2 STAR AS OM UTVIDET ÅPNINGS- OG
SKJENKETID INNE OG UTE

Det vises til deres søknad mottatt den 30.04.2012 hvor det søkes om utvidet åpnings- og
skjenketid inne og ute ved Gunsmoke, Seilduksgata 17.

Næringsetaten fattet den 03.12.2012 følgende vedtak:

"2 Star AS gis avslag på søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid inne til kl
0330/0300 og ute foran ved stedets fasade til kl 0000/2330 ved Gunsmoke,
Seilduksgata 17.

2 Star AS gis utvidelse av åpnings- og skjenketid ute foran ved stedets fasade.
til kl 2300/2230.

Utvidelse av bevillingen gis med virkning fra vedtaksdato til 30.06.2013.

Bevillingen gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for
foregående år bekreftet av revisor i henhold til standard for attestasjonsoppdrag
3000 (ISAE 3000) innen de frister kommunen setter."

Begrunnelsen for vedtaket fremgår av vedlagte etatsak.

Etatens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagefristen er tre uker fra
det tidspunkt underretningen er mottatt. En eventuell klage sendes gjennom vår etat.

Søksmål om lovligheten av vedtaket eller om erstatning som følge av vedtaket kan ikke reises
uten at retten til å klage er benyttet og ikke før klagen er avgjort av den høyeste klageinstans
som står åpen. Et søksmål kan imidlertid likevel reises når det er gått 6 måneder fra klage første
gang ble fremsatt, dersom klageinstansen ikke har fattet vedtak i saken.

Til Deres orientering vil vi opplyse om retten etter forvaltningslovens § 18,jf. § 19 til å se
sakens dokumenter.

Ved spørsmål og behov for veiledning, vennligst kontakt etaten på telefon 23 46 00 10 eller

reNæringsetaten Adresse:
Tollbugata27,3. etg.
inngangØvreslottsgt.
Postboks745Sentrum
0106OSLO

Telefon:02 180 Org.nr:979594887
Telefaks:2346 0050
Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
E-post:postmottak@riae.oslo.kommune.no



besøk vårt kundetorg mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.30.

Hvis du ønsker informasjon pr. e-post, vennligst oppgi din e-post adresse til etaten..

Med hilsen

Christian Halvorsen
saksbehandler

stnd M.
seksjonsleder

Vedlegg: Etatsvedtak av 03.12.2012
Kopi: Høringsinstansene

Kontrollseksjonen,her

2 Star AS
Jomfru Møllers vei 5
1540VESTBY

2
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Christian Halvorsen

Fra: Dag Christian Fosse [dcf@dagfosse.no]

Sendt: 28. november 2012 15:51

Til: Christian Halvorsen

Emne: SV: Vedr. forespørsel om status - Gunsmoke (03043)

Ok, takk for tilbakemeldingen.

Regnermed at jeg får oversendt en saksfremstilling, dersom dere mot formodning skulle
innstille på avslag.

Mvh DagChr. Fosse

Fra: Christian Halvorsen [mailto:christian.halvorsen©nae.oslo.kommune.no]
Sendt: 28. november 2012 15:07
Til: Dag Christian Fosse
Emne: Vedr. forespørsel om status - Gunsmoke(03043)

Hei,

Viser til Deres henvendelse av 30.10.2012, hvor De etterspør status i søknad om utvidet åpnings- og
skjenketid ved Gunsmoke (03043).
Det kan opplyses at søknaden er komplett og klar til saksbehandling. Det vil ikke la seg skissere
en nærmere dato for når søknaden kan påregnes
ferdigbehandlet.

Med vennlig hilsen

Christian Halvorsen
Fagkonsulent, Bevillingsseksjonen
Næringsetaten
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 46 00 54
Sentralbord: 02 180

www.nae.oslo.kommune.no

29.11.2012



Oslo kommune Næringsetaten

Advokatfirmaet Dag FosseAS MNA Dato.3 0 OKT.2012
Doknr:

advokot Dog Chrisilon Fosse

advokat Lars Erikssen

advokat Olal-Jacob Syrdal Christfal,fset.

Næringsetaten
Tol1bugt.27
0157 OSLO

30.10.2012

Arkivkode:03043

GUNSMOKE,SEILDUKSGATEN17—SØKNADOMUTVIDETÅPNINGS-OG
SKJENKETIDINNEOGUTE

Jeg viser til innsendt søknad om utvidet åpnings- og skjenketid av 30.04.2012.

Da jeg ikke har hørt noe etter at jeg mottok forvaltningsmeldingden 28.06.2012, berjeg om
status i saken (det er tilstrekkelig med en kort mail).

\ Med ennlig hilsen

v
hristian sse

adfokat

Adresse: Telefon: 481 46 955 E-post: dcf@dagfosse.no
Cort Adelers gate 17 Telefax: 22 44 69 45 le@dagfosse.no
0254 Oslo Org.nr. 993 289 922 MVA oje@dagfosse.no



Mona S'øen

Fra: Dag Christian Fosse [dcf©dagfosse.no]
Sendt: 30. oktober 2012 12:35
Til: Postmottak Næringsetaten
Emne: VS: Gunsmoke - arkivkode 03043

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Gul

Vedlegg: 20121030121921545.pdf

ET'
2012103012192154

5.pdf (240 kB)...

Hei !

Vedlagt oversendes anmodning om tilbakemelding på status.

Mvh Dag Chr. Fosse

	 Opprinnelig melding 

Fra: skann@dagfosse.no [mailto:skann@dagfosse.no]
Sendt: 30. oktober 2012 12:19
Til: Dag Christian Fosse
Emne:

Denne e-posten ble sent fra "RN5061B22" (MP C2800).

Skanningsdato: 30.10.2012 12:19:21 (+0100) Spørsmål til: skann@dagfosse.no



OSLO KOMMUNE
N/ERINGSETATEN

Saksnr,
o

Dato - 9 JUL2012

Avskr. Arkivkode

Merknad Saksb 

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVI LING VED FORESPØRSEL OM P LITIETS
UTTALELSE Kopi Kass 	

Saksnr: 03043

BEVILL1NGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Gunsmoke

Gateadresse Postnr. Bydel

Seilduksgata 17 0553 Grünerløkka

SØKER
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

2 Star AS 995518341

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Jomfru Møllers vei 5 1540 VESTBY VESTBY

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

03:30 03:00 00:00 23:30

Søker utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute

Oslo kommune
Næringsetaten

Oversendespolitiet
til
Oslo, /c/.
NÆRINGSETAYEN
bevillingssekajOnfin

Næringsetaten Org. nr:979 594 887

fl
Adresse: Telefon: 02 180
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



• Oslokommune
Næringsetaten

Advokatfirmaet Dag Fosse AS
v/adv. Dag Christian Fosse
Cort Adelers gate 17
0254 OSLO

Dato:28.06.2012

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2012-00941 Reed,Terese 03043

SØKNAD OM BEVILLING

Næringsetaten vises til søknad mottatt den 30.04.2012, hvor det søkes om utvidet åpnings- og
skjenketid inne og ute ved Gunsmoke, Seilduksgata 17.

Søknaden er oversendt politiet og bydel til uttalelse. Søknaden anses som komplett fra søkers
side.

Under saksbehandlingen vil det bli vurdert om befaring er nødvendig. De vil i så fall bli
kontaktet. Næringsetaten kan i henhold til alkoholloven § 1-7 be om ytterligere dokumentasjon
i enkelte tilfeller.

Bystyret vedtok den 15.02.2012sak 52 - Fornyelsen 01.07.2012 - 30.06.2016 - Kommunale
salgs- og skjenkebevillinger i Oslo (jf. byrådssak 275 av 22.12.2011). I sakens vedtakspunkt 4
ble det lagt til grunn at forsøksordningenmed delegasjon til bydelsutvalgene til å fastsette
hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i den enkelte bydel utvides til å omfatte alle
bydeler, med unntak av sentrumsområdet. Forsøket er vedtatt med en varighet frem til
30.06.2013. Byrådet har vurdert at bydelsutvalgenes bestemmelser om åpningstid for ulike
områder i sin bydel bør vedtas som forskrift. Næringsetaten avventer forskrift fra bydel
Griinerløkka om åpningstid i egen bydel før endelig vedtak i saken fattes.

Ved spørsmål og behov for veiledning, vennligst kontakt etaten på telefon 23 46 00 10 eller
besøk vårt lamdetorg mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.30.

Med hilsen

eatfit'e_ Se,a,cæAd

Cecilie Svarød Tere e4 eed
spesialkonsulent saksbehandler

Kopi: 2 Star AS, Jomfru Møllers vei 5, 1540 VESTBY

fl
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
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Terese Reed

Fra: Terese Reed

Sendt: 30. mai 2012 13:45

Til: POSTMOTTAK BGA

Emne: serv/skjenk - Gunsmoke - utvidet åpningstid inne og ute

Vedlegg: 34068001.rtf

30.05.2012



   • Oslo kommune
Næringsetaten

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGVED FORESPØRSEL OM POLITIETS
UTTALELSE

Saksnr: 03043

L BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Gunsmoke

Gateadresse Postnr. Bydel

Seilduksgata 17 0553 GrOnerlokka

SØKER
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

2 Star AS 995518341

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Jomfru Møllers vel 5 1540 VESTBY VESTBY

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Sent- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

03:30 03:00 00:00 23:30

Søker utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute

Oversendespolitlet
tiluttalelsilk
Osto,
NÆRINGS
beviiingsseksjohen

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Intemett: www.nae.oslo.kornmune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO
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TELEFAX

•
Saksnr.

Dato 3tiAPR2012
Avskr. Arkivkode 

Merknad Saksb, 


Kopi Kass, 


Til: Næringsetaten

Fra: AdvokatfirmaetDagFosseAS

Dato. 30t

Faxnr:23460060

Antallsiderinkl.denne:6

Deres ref: 03043

SøKNAD OMUTVIDELSEAVÅPNINGS-OGSKJENKETIDENVED
GINSMOKE,SEILDUKSGATA17

Jegvisertil søknad, sendtinntidligerei dag.

Vedlagtoversendesbrevmedsupplerendebegrunnelse.

Meç ennlighil n

ag hristia
aci kat
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AdvokatfirmaetDag FosseAS MNA
OSLO KOMMUNE
NÆRINGSETATEN

Næringsetaten
Tollbugt.27
0157OSLO

Saksnr. ChrisganFosse

Dato 3UAPR,7012
odvokol to s Erikssen
odvokot 0 fjocob SyrdolChrtsilansen

Avskr. Arkivkode 


Merknad Saksb	

Kopi Kass	 30.04.2012

SØKNADOMUTVIDELSEÅVÅPNINGS-OGSKJENKETIDENVEDGUNSMOKE,
SEILDUKSGATA17

Jegvisertil søknadom utvidelseav åpnings-og skjenkefideninneogute, sendtinntidligere
i dag.

Stedetfikkserverings-og skjenkebevillingmedåpnings-og skjenketidinnetil kl. 0100/0030
ogute til kl. 2200/2130i vedtakav 15,03,2012.Dettei samsvarmedva detble søktom.

I ettertidviserdetseg at manharproblemermedå holdepå gjesteneetterkl, 2300-2400,
spesielti helgene,da disseforflyttersegtil naborestaurantenesomhar åpnings-og skjenketid
et par timerlenger,dvstil kl. 0330/0300.

Det søkesderfornå omutvidelseav åpnings-og skjenketidentil kl. 0330/0300inneogtil kl,
2400/2330ute.

Gunsmokebefmnersegnoenfå meterunnakryssetThrovaldMeyersgate/Seilduksgata,og
beggegateneer trafikkerte.På denandresidenav veienliggerBirkelunden,uten gjenboere.

Til DeresorienteringbehandletByrådetentilsvarendesakpå Grtinerløkkai september2008,
hvorRyesCafeogBar fikkutvidetåpnings-og skjenketidtil kl. 0330/0300.Dettefordi
Byrådetmenteat stedethaddeen slikwerhetog beliggenheti forholdtil ThorvaldMeyers
gateat stedetble ansettforå liggei et utvidetsentrutnsområde.

I Byrådssak1121/08sierByrådetfølgendei sinbegrunnelse:

«1henholdtil § 1 a kanserveringsstedersom liggerI «sentrum»holdeåpenskjenke til kl.
0330/0300inneog til kl 2400/2330ute.1henholdtil byrådssak310/02skalavgjørelsenav
hvorvidtet stedliggeri ellerutenforsentrumberopå en konkretskjønnsmessigvurdering
Detforeliggerikkeklaregrenserfor hvorsentrumbegynnerogslutter,mentidligere
geografiskeavgrensningerfungerergodtsomutgangspunktvedvurderingen.Trafikkmønster,
boligtetthetog nceringsvirksomheter vesentligemomentervedvurderingen.

Adresse: Telefon:92818724 12,-post:dcf@dagfosse,no
CortAdstersgate17 1'e1e.fax:22 446945 1e@dagfosse.no
0254OsIo Org.nr.993289922MVA ojc@dagfosse.no
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Byrådenfinner atstedetliggerinnenforet utvidetsem`rumsområde,jfr. byrådssak310/02,der
«ThorvaldMeyersgate til og medBirkelunden»ble innlemmeti sentruinsområdet.Selvom
stedetikkeharfasade ellerinngangspartimot ThorvaldMeyersgate,anserbyrådenatRye's
Cafecfc-Barkanansessom en del avHallèn-byggetmedsammeadresse.»

1vedtaketbyggerByrådetpå Næringsetatensbefaringsrapportav 30.04.2008ogfølgende
faktum:

« stedetharadresseThorvaldMeyersgate59, menligger15 -20meterinni
Sofienberggate.Stedetharfasade ut motSofienberggata.Mellomstedetog ThorvaldMeyers
gate liggeret nedlagtlokale Det er boligeri 2. og 3. etasjei byggetvedsidenav.
Det er ogsåleiligheteri 3. etasjeoverlokalet . Områdeter strekttrafikkert,Sofienberggata
noemindreennThorvaldMeyersgatepå befaringstidspunktet.»

Beliggenhetentil itye's Cafe& Bar er til forvekslinglik Gunsmoke,bortsettfra at sistnevnte
liggernærmereThorvaldMeyersgate,

Avstandenfra ThorvaldMeyersgatetil 17.ye'sCafe& Bar er i følgebefaringsrapporten15—
20 meter,menavstandenfra Gunsmoketil sammegateantaså være5 -10meter(ca 15meter
fra inngangspartiettil ThorvaldMeyersgate),

For øvriger situasjonennestenidentisk,meddensværttrafikkerteThorvaldmeyersgateog
denlittmindretrafikkerteSeilduksgata.Stedethar ogsåsammeadressesomforretningenpå
hjørnet,somigjenvenderut motThorvaldMeyersgate.Jegvedleggerfor ordensskyldkopi
avByrådssak1121/08,

Undategnedebistår2 StarAS. Jeg bersilledesom at allkorrespondanserettestil minadresse,

Me ,yennlighilse

a hris lanFosse
ad kat
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RI7F,8CAITE&BAR,THORVALDMEYERSGATE 59 SØKNADFRAACTIV
DRIFTASOMUTVIDET ÅPNINGS«OG SKXENESTID1NNE

Saksfremstilling:

1. Salcabehandlingenogbeslutningsgnumlaget

Saltengjeldersøknadfra ActivDriftAS omutvidetåpnings-og skjenketidinnetil
kL03,30/03.00vedRyes Cafe&Bar,ThorvaldMoyersgate59.

BydelsutvalgbydelGrtinerløkkaanbefaltei møte 13.03.2008med 10(5A, 3 SV,2 R) mot
5 (2H, 2 V. 1F) søknadeneavslått.Begtunnelsener at deterboligeri området,og at det
avhensyntilmenniljøetikkebør gisutvidetakjenketid.

Oslopolitidistriktønskerikkeat det skalgs dispenaasjonfra den generelleåpningstiden.
Begrunnelsener at serveringsstedersomliggeri områdermedbeboorekanmedførestøy-
og ordensfare,og at serveringsatederofteknyttertil segpersonersomblir ståendeutenfor
lokaletog somkanvære til staxsjenansei et boligstralc;

AvNæringsetatensbefaringsrapportav30.01,200g.fremgkdetbl.a,atstedetharadresse
ThorvaldMeyersgate59,4nenligger15 20 meterinnLSofienberggataøtedethar faaadø
ut motSofienbergpta.eMellomstedetogThorvaldMeyersgateliggerefliedlagtlakale

bet er boliger12. ag 3, etg,i byggetvedsiden4 Det er ogsåloilighotori 3?
etgoverlokaletinen dissestårtomme,medunntakav enleilighetder en ansattbor.
Det erweringsvtricsomheti 1,etg. i byggenerundtlokalet.På denandresidenav Soften-
berggataliggerOlafRyesplass.I etasjenoverstedet(2. etg) er detkontoxerog spiserom
for de ansatte,rdmrådetirAtaktiT..sJ$ert. SofienberggatanoemindreennThorvaldir

Meyers gatepålietårfnistidsPunktet.

Næringsetatenanbefaleravslagpå søkaadene,da etatenanserstedetforå liggei bolig-
område,og det ikke foreligger"særligegrtnmer"til å giutvidetåpnings-ogskjenketid
etterforskriften§ 1 e.

19økersanførsler

SøkeranDirérat stedet liggerinnenforbyrådetadefinisjonav sentrum,Søkervisertil at
stedethat adresseThorvaldMeyersgate59 og at lokaletsinterneinndelingikkebørha
betydning.Søkerviservideretil at detnedlagtelokalet(HallAn)mellomstedetog
ThorvaldMeyersgatehar sammeadressesomsøkerog eiesavsammeinnehaver,ogat det
omsøktelokalettidligerevar sammelokale.Gårdener søktomregu.Ierttil nærings-
virlcsomhet,

Det anføresat et avslagpå søknaden medførebruddpå forvaltningsmessigeretnings-
linjerog svekkeforutberegnelighetenforetablerere.Søkervisertil at RyesCafe&Bars
adresseoglokaleer innenforderetningslinjersombyrådenhar gitt forsentrum;

. Selanr.:20080244L2
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•thdereanfaersøkeratdetikkeerboligeri sammebygg.Mennestenaboereri 2, og 3.
etasjei nabogårdi sammeplan,og deretterOlafRyesplass2, semereietavkommunen,
harståtttomtsiden:2004og erregulerttil næring/offentliginstitusjon.

Søkeranførervidereatdetforeliggersærligegranner,jf, forskriften§ 1 e. Søkervisertilat
deti forbindelsemedstedetsetableringerinngåttetsamarbeidmedOsloProsjektrom,
somerenorganisasjonmedea,40utøvendekunstnere.Samarbeideterbasertpånt-
stillingeri stedetslokaler,samtatOsloProsjektromi tillegghardeltatti utformingenog
designavlokalet.

Søkeranfefreratavslagvil innebæreusakligforskjellsbehandlingi forholdtil atPark-
teateret,Trikkestallenog SoriaMoria,somalleliggerlengrefrasentrumognærbolig-
områder,harutvidetåpningstidi medholdav § 1 e.Søkersbrevav 13.05.2008følgersom
tryktvedlegg1.

3, Begrannelseogkonklusjon

ÅpningstidenforserveringsstedørreguleresavOslokommunesforskriftomserverings-,
salgs-og skjenkebevillingerav03.05.2006(forskrIften.)§ 1,jf. serveringsloven.§ 15.
Skjenketidenregaleresavforskriften§2,

Ihenholdtil § 1akanserveringsstedersomliggeri "sentrum"holdeåpont/skjenketil
Id.03.30/03.00inneogtilkl.24.00/23.30ute,I henholdtilbyrådssak310/02skalav-
gjørelsenavhvorvidtetstedligger ellerutenforsentrumberopå enkonkretslcjønns-
messigvurderIngDetforeliggerikkeklaregrenserforhvorsentrumbegynnerog slutter,
mentidligeregeografiskeavgrensningerfungerergodtsomutgangspunktvedvurderingen.

4.	 Trafikkinønster,boligtetthetognæringsvirksomhetervesentligemomentervedvor-



deringen.

ByrådenfinneratstedetliggerinnenforetutvidetsentrumsOmråde,jf. byrådssak310/02,
der"ThorvaldMeyersgatetil ogmedBirkelunden"bleinnlemmeti sentnunsområdet.
SelvomstedetikkeharfasadeellerinngangsparlimotThorvaklMeyersgate,anserby-
rådenatRye'soafe&barkan.ansessomendelavHallen-byggetmedsammeadresse,

igårdetgjelderanførslerom"særligegranner",kanikkebyråden.se atdetforeliggeret
kulturtilbudsomi kvalifiserersom"særliggi-unn"tilutvidetåpnings-ogskjenketidetter
§ i ø.Byråden.finnerdetimidlerfidikkenød.vendigå gånærmereinnpåanfersieneom
"sterligegrunner",ettersom.detinnstillespåinnvilgelsepåannetgTunnlag.

Byrådenanserpåbakgrunn.avsakensopplysningeratdetforeliggergrufinlagforåinn-
vilge søknadfraActivDriftAS omutvidetåpnings-ogskjenketidinnetilkl.03,30/03.00.

3. Vedtakskompetanse

bystyrevecltakav15.04,1998,sak327,erbyrådetgittfnlImakttil åtreffevedtaki denne
typesakermedhienuneIi alkoholloven.

Sakmar.:200802448_2
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L ActivDriftAS gisutvidetåpnings-og skjenketidti1kl. 03.30/03.00innevedRp's
Cafe&Bar,ThorvaldMeyersgate59.

2. SKjenketidengismedvirkningfl-avedtakstidspunktettil 30.09.2009.

Byrådsavdelingfornæringog idrett,den i 6 SEPT.ZOOB

fri,-.Axnetel iig

'hykte vedlegg: SøkersanførsIerav 13.05.2008utenvedlegg

4 . Utryktevedlegg: Ingen

Salcsnr.:200802448_2
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Dato 3UAPR2012
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Merknad Saksb

Søknadom endringav bevilling Koni Kass




Innsendingsdato: 30.04.2012 09:59

Innsender

Vennligst velg den rollen som passer for deg ved innlogging til Altinn.

Gjør et valg: Advokat / advokatfullmektig

Underskrift

Altinn-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.

Innlogget hos Altinn: DAG CHRISTIAN FOSSE

Type bevilling

Velg type bevillingendringengjelderfor
Velg type bevilling Søk om serverings- og skjenkebevilling
endringen gjelder for:

Kvitteringsmottaker

Mobilnummer 48146955

E-post dcf@dagfosse.no

Svarkvittering

Ønskerdu svarkvitteringtilsendtpå

SMS

Bevillingssted
Bevillingsnummer / 03043
Arkivkode

#.

NAE012-JPGZ Side 1av 3
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Næringsetaten Postadr: Telefonnummer 02 180

Tollbugt.27 Telefaksnummer 23 46 00 50
0157Oslo E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Næringsetaten

Blankett12

Stedets navn Gunsmoke

Adresse Seilduksgata 17

Postnummer 0553

Poststed Oslo

Bevillingshaver

Bevillingsøker/driftsselskap
Organisasjonsnummer 995518341

Organisasjonsform AS
forkortelse

Organisasjonsform Aksjeselskap
beskrivelse

Virksomhetens navn 2 STAR AS

Adresse Jomfru Møllers vei 5

Postnr 1540

Poststed VESTBY

Hva skalendres?

Endringav ledelsei bevillingshavendeselskap
[Erdet foretattendringi ledelsenved stedet?

Endringav ansvarligeved stedet
Erdetforetattendringi deansvarligevedstedet?

Mindreendringeri eierandeler
Erdetforetattendringi eiere/ bakenforliggendeeiereved stedet?

Utvidelser
Detsøkesomfølgendeutvidelser

1,7 Utvidelse av åpningstid og/eller skjenketid

NAE012 - JPGZ Side2 av 3
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Næringsetaten Postadr: Telefonnummer 02 180

Tollbugt.27 Telefaksnummer 23 46 00 50
0157Oslo E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Næringsetaten

Blankett12

Utvidelseåpnings-og skjenketid
Hva ønsker du å Utvide åpnings- og skjenketid
utvide?

Inneservering
Åpningstid inne til kl. 03.30

Uteservering
Åpningstid ute til kl. 00.00

Begrunnelse for
ønsket utvidelse av
åpnings-Jskjenketid:

Gi en utfyllende
begrunnelse for
søknaden

Kommentar

Stedet ligger innenfor "utvidet sentrumsområde" eller innenfor "indre
del av sentrum"

—

Det ettersendes en utfyllende begreunnelse for søknaden.

Tileggskommentarertil søknaden(evt.egetvedlegg)

Erklæring
Bekrefterklæring:

17 Jeg erklærer at jeg har lest og forstått veiledningen for utfylling av søknadsskjema, og
bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.
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