
 

 

Til: Helse- og sosialkomiteen 

Fra: Høyres gruppe v/Knut Tvedten 

Dato: 7. oktober 2013 

Sak 81/13 Revidering av forskrift for åpningstider 
Bakgrunn: 

 

Høyre mener det er behov for noen små justeringer av forskriften og har tre hovedforslag til endringer av 

åpningstider for skjenkesteder. Disse endringene er markert på Figur 1 nedenfor og er områdene merket ny 

sone. Tilsvarende viser Figur 2: Kart over alle forslag til endringer, skjenkesteder sortert på 

åpningstid ute markert.Figur 2 situasjonen ute. I det følgende gjøres det rede for endringene. 

 

 
Figur 1: Kart over alle forslag til endringer, skjenkesteder sortert på åpningstid inne markert. 

 

Den første sonen, sone 1, utgjør området vest for Akerselven avgrenset av Ankerbrua i sør, Kuba parken i 

nord og Maridalsveien / Hausmanns gate i vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene 

som tas med. Det foreslås her at åpningstidene utvides til 03:30 inne og 00:00 ute. Mesteparten av 
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skjenkestedene i området har i dag allerede via tidligere klattvise beslutninger disse åpningstidene inne og 

mange ute. 

Konsekvensene av dette forslaget er at Westerdals Kantine, Fyrhuset Kuba og Argentina Grill får mulighet til 

å holde åpent inne til 03:30 istedenfor 01:00 og at Westerdals Kantine, Fyrhuset Kuba, Dansens Hus, The 

Crossroad, Club, Blå, Strykejernet Kunstskoles Kantine og Argentina Grill får mulighet til å holde åpent ute 

til 00:00 istedenfor 23:00. 

 

I det vedtatte oversendelsesforslaget fra BU skulle det spesielt sees på en utvidelse av åpningstiden for 

uteservering ute på Blå. Dette er ivaretatt i dette forslaget som Høyre anser som en logisk opprydding i 

området. Det er også lite boligbebyggelse som berøres av dette forslaget. 

 

 
Figur 2: Kart over alle forslag til endringer, skjenkesteder sortert på åpningstid ute markert. 

 

Den neste sonen, sone 2, inkluderer Olaf Ryes Plass, se Figur 3 for ute og Figur 4 for inne. Mer bestemt de 

delene av Grüners gate, Sofienberggata og Markveien som omkranser Olaf Ryes Plass. Thorvald Meyers 

gate er en del av skjenkeblekkspruten. Stedet Ryes i Sofienberggata ligger også innenfor 

skjenkeblekkspruten. I denne sonen foreslås det at det gis mulighet for utvidet åpningstid inne til 03:30 og 

ute til 00:00 natt til lørdag og natt til helligdag. Dette er en ordning som bydelen har for Carl Berners 

kjelleren i dag. 
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Bakgrunnen for dette forslaget er at det virker som en urimelig forskjellsbehandling av stedene rundt Olaf 

Ryes Plass sammenlignet med stedene som ligger i Thorvald Meyers gate og dermed innenfor 

skjenkeblekkspruten. Samtidig er dette et område med boligbebyggelse så derfor foreslås dette begrenset 

til helgene. 

 

Konsekvensene av dette forslaget er at Kaikola, Villa Paradiso, Bjørungs Bistro, Cafe Fontes og Kontrastè får 

mulighet til å holde åpent inne til 03:30 istedenfor 01:00 i helgene og at Kaikola, Villa Paradiso, Bjørungs 

Bistro, Cafe Fontes, Park Teateret, Kontrastè og Grünerhagen får mulighet til å holde åpent ute til 00:00 

istedenfor 23:00 i helgene. 

 
Figur 3: Kart over forslag til endringer Olaf Ryes og Birkelunden, skjenkesteder sortert på åpningstid inne markert. 

 

Den siste sonen, sone 3, inkluderer Birkelunden, se Figur 3 for ute og Figur 4 for inne. Mer bestemt de 

delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes gate som omkranser Olaf Ryes Plass. Thorvald Meyers 

gate er en del av skjenkeblekkspruten. Stedene Naboens og Tamara Kaffe, begge i Toftes gate ligger også 

innenfor skjenkeblekkspruten. I denne sonen foreslås det at det gis mulighet for utvidet åpningstid inne til 

03:30 og ute til 00:00. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at det virker som en urimelig forskjellsbehandling av de ulike stedene 

rundt Birkelunden som ligger innenfor kontra utenfor skjenkeblekkspruten.  

 

Konsekvensene av dette forslaget er at Gunsmoke og Habanero får mulighet til å holde åpent inne til 03:30 

istedenfor 01:00 og ute til 00:00 istedenfor 23:00. 
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Figur 4: Kart over forslag til endringer Olaf Ryes og Birkelunden, skjenkesteder sortert på åpningstid ute markert. 

 


