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SØKNADOM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra KOLONIHAGEN FROGNER AS om
uteservering mot Korsgata 25 ved Kolonihagen Griinerløkka, Korsgata 25.

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,
eventueltbydelsutvalgetsbegrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler
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DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSELOM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04967

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedetsnavn

Kolonihagen Grünerløkka

Telefon

Gateadresse

Korsgata 25

Postnr.

0551

Bydel

Grünerløkka

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn

KOLONIHAGEN FROGNER AS

Organisasjonsnr/Personnrsøker

994044192

Selskapsform

Postadresse

Frognerveien 33

Postnr.

0263

Poststed

OSLO

Telefon

3. SØKNADSDETALJER
Søknadom

Serverings - og skjenkebevilling ut mot Korsgata 25.

Beskrivelse

Åpningstidinne Skjenketidinne Åpningstidute

23:00

Skjenketidute

22:30

Tegningettersendes

Godkjent ogekspedertelektronisk


	Med hilsen

