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AU-sak 14/2013 Søknad om bevilling - Karlsborg, Kongsveien 21 

 
 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra Ekebergrestauranten 
AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Karlsborg, Kongsveien 21. 
 
                  Det søkes om følgende: 

 Serverings- og skjenkebevilling/åpningstid inne 03:30/03:00  
 Serverings- og skjenkebevilling/åpningstid ute   00:00/23:30  

 
Etter alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved behandling av søknader om skjenkebevilling 
bl.a. legge vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet 
forøvrig. 
 
Det vises til alkohollovens § 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. 
 
Bydel Gamle Oslo har vedtatt lokal Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. Den nye forskriften legges til grunn for all saksbehandling 
vedrørende åpningstider i Gamle Oslo.  
 
 
Faktiske forhold 
Karlsborg er en villa rett nedenfor Ekebergrestauranten beliggende i Kongsveien 21. Søknaden 
gjelder ny serverings- og skjenkebevilling inne og ute.   
 
Karlsborg, Kongsveien 21, ligger: 

 utenfor sentrum, i et friområde uten boligbebyggelse i nærheten 
 omfattes av  § 5 i lokal Forskrift om åpningstider for serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune 
 langs en av bydelens hovedferdselsårer 
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Etter den nye forskriften kan det gjøres unntak når det foreligger særlige grunner – i dette 
tilfelle ligger serveringsstedet ut mot en av bydelens hovedferdselsårer og omfattes av § 5 om 
utvidet åpningstid; og kan således omfattes av de særlige grunner som forskriftens § 4 d 
omhandler. 
 

Bydelsdirektørens kommentarer: 

Bydelsdirektøren vurderer det til at Karlsborg, Kongsveien 21,  ligger langs en av bydelens 
hovedferdselsårer, utenfor sentrum, i et friområde uten boligbebyggelse i nærheten og kan 
omfattes av  § 5 utvidet åpningstid  i lokal Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune 
 
Med bakgrunn i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, 
Oslo kommune ser bydelsdirektøren at det kan gjøres unntak i denne saken da det foreligger 
særlige grunner – i dette tilfelle ligger serveringsstedet ut mot en av bydelens hovedferdselsårer 
jf. Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo § 4 d, samt 
grensende til Kongsveien 15 som omfattes av utvidet åpningstid i § 5. 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved Karlsborg, 
Kongsveien 21 jf. bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune.  
Karlsborg, Kongsveien 21,  ligger langs en av bydelens hovedferdselsårer, utenfor sentrum, i et 
friområde uten boligbebyggelse i nærheten og kan omfattes av  § 5 utvidet åpningstid  i lokal 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune 
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Lasse Østmark Randi Nagelhus 
bydelsdirektør avdelingsdirektør 
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