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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIF TE, 
KOLONIHAGEN GRÜNERLØKKA, KORSGATA 25 
 
Sammendrag: 
KOLONIHAGEN GRÜNERLØKKA AS søker om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 
for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25. Åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, 
åpningstid/skjenketid ute: 20:00/19:30.  
 
Bakgrunn: 
Kolonihagen Grünerløkka har tidligere søkt om serverings- og skjenkebevilling, behandlet i sak 
20/13. Kolonihagen Grünerløkka fikk ikke anbefalt søknad om serverings- og skjenkebevilling 
med bakgrunn i at stedet er plassert i en bakgård hvor avstanden mellom forgården og 
bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. 
 
I vedlagte medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen til sak 20/13 stod 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." 
 
Vurdering:  
Bydelsadministrasjonen er forundret over at Næringsetaten har innvilget serverings- og 
skjenkebevilling inne og ute for Kolonihagen Grünerløkka, med åpningstid/skjenketid inne 
01:00/00:30 og åpningstid/skjenketid ute: 20:00/19:30, når bydelen med bydelsoverlegens 
vurdering ikke anbefalte bevilling grunnet stor mulighet for helseskadelig støy for berørte naboer, 
samt at boligene i nærområdet ville kunne miste en stille side og tilgang til egnet uteareal med 
tilfredsstillende støyforhold.  
 
Bydelsoverlegen har mottatt flere klager fra berørte naboer (se vedlegg) hvor det presiseres at 
Kolonihagen Grünerløkka har åpnet for servering i bakgården på tross av at de ikke har 
igangsettingstillatelse til dette fra Plan- og bygningsetaten (se vedlegg). I tillegg har de ulovlig 
oppført et ventilasjonsanlegg på taket som er til sjenanse for naboene.  
 
Bydelsdirektøren opprettholder vedtaket slik det ble gitt i sak 20/13.  
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Det opplyses om at Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25 fikk anbefalt serverings- og 
skjenkebevilling, utvidelse av areal inne, med åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30 i sak 53/13. 
Bydelsdirektøren opplyser om at hvis det sendes inn en søknad om serverings- og skjenkebevilling 
for dette lokalet, vil bydelsdirektøren anbefale en serverings- og skjenkebevilling i lokalet med 
inngangsdør fra Korsgata.  
        
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 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 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." 
 
 
 
 
 
 
 
 


