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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, SEA SUSHI BAR, 
BRUGATA 3 A- ANKESAK FRA HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Behandling i HSK: 
 
Sammendrag: 
SEA SUSHI BAR AS søker om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Sea Sushi Bar, Brugata 
3A. Åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30. Sea Sushi 
bar ligger innenfor ”skjenkeblekkspruten”. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra SEA SUSHI BAR AS for Sea Sushi Bar, 
Brugata 3A, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle 
tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse 
tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og 
publikumsområder overholdes.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra SEA SUSHI BAR AS for Sea Sushi Bar, 
Brugata 3A, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30, 
anbefales ikke. 
Stedet ligger i et område som allerede har mange skjenkesteder, og det er etter næringspolitiske 
hensyn ønskelig med et mangfold der det er flere forretningstilbud enn alkoholskjenking. Der det 
er større tilbud enn etterspørsel vil også et press nedover på lønns og arbeidsforholdene bli større. 
Generelt gjelder også det alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har svært mange 
serveringssteder for alkohol og at det er ønskelig å redusere antallet skjenkesteder. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) 
stemmer for Rødts forslag. Avgjort av møteleder ved stemmelikhet (avgjøringsmyndighet).  
 
A og R anket saken til Bydelsutvalget. Saken oversendes til videre behandling på neste møte i 
Bydelsutvalget 21. mars 2013.  
 
 
 
Behandling i bydelsutvalget:  
 
Vedtak: 
 


