
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 
    

 
 
 

 

    
    
    
    
    
    

 

Saksframlegg  
BU-sak 94/13 

 
 
Arkivsak:  201301581  
Arkivkode:    

Saksbeh: Marita Watne  

   
Saksgang:  
Helse- og sosialkomiteen 

Møtedato: 
04.09.2013 

 

Bydelsutvalget 19.09.2013  
 
 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, MONS UN 
RESTAURANT, DÆLENENGGATA 23 – OVERSENDT SAK FRA HEL SE- 
OG SOSIALKOMITEEN 
 
Behandling i HSK: 
 
Sammendrag: 
MONSUN RESTAURANT AS søker om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Monsun 
Restaurant, Dælenenggata 23. Åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
22:00/21:30.  
 
Bakgrunn: 
Monsun Restaurant har tidligere søkt om serverings- og skjenkebevilling, behandlet i sak 26/13. 
Monsun Restaurant fikk anbefalt serverings- og skjenkebevilling inne til kl. 01:00/00:30 men fikk 
ikke anbefalt servering ute med bakgrunn i en pågående sak hos Fylkesmannen. Dette med 
bakgrunn i en ulovlig oppsatt platting beregnet til uteservering hvor Plan- og bygningsetaten avslo 
søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål bolig for bruk av areal til uteservering.  
 
Vurdering: 
Saken er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen. Fylkesmannen opprettholder Plan- og 
bygningsetatens vedtak om å gi avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål 
bolig for bruk av areal til uteservering. Monsun Restaurant har fjernet den oppsatte plattingen i 
Dælenenggata 23. Monsun Restaurant har en liten platting foran inngangsdøren med rampe 
tilrettelagt for rullestolbrukere.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra MONSUN RESTAURANT AS for Monsun 
Restaurant, Dælenenggata 23, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
22:00/21:30, 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. 
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Ap fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken oversendes til bydelsutvalget. Administrasjonen fremskaffer tegninger over uteserveringen 
det søkes serverings- og skjenkebevilling for.  
 
Votering: 
Aps oversendelsesforslag ble vedtatt med 7 (3A, 1H, 1MDG, 1SV, 1F) mot 2 (1V, 1R) stemmer.  
 
Vedtak: 
Saken oversendes til bydelsutvalget. Administrasjonen fremskaffer tegninger over uteserveringen 
det søkes serverings- og skjenkebevilling for.  
 
 
Behandling i BU: 
 
Bydelen har bedt Næringsetaten oversende tegninger over uteserveringen det søkes serverings- og 
skjenkebevilling for. Tegningene vil bli ettersendt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra MONSUN RESTAURANT AS for Monsun 
Restaurant, Dælenenggata 23, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
22:00/21:30, 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. 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 


