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Til: Bydelsutvalget1
Fra: Komiteleder HSK, Knut Tvedten2
Dato: 29. oktober 20133

Oversikt over innstillinger i BU sak 106/13 Revidering av Forskrift om4
åpningstider for serverings- og skjenkesteder for bydel Grünerløkka5

6
Bakgrunn:7

8
Etter behandlingen i HSK, se sak 81/13, foreligger det en flertallsinnstilling og tre mindretallsinnstillinger.9
Gjennomgangen av saken i AU viste at dette kunne virke forvirrende og i tillegg ble det oppdaget et par feil.10
For å gjøre det klarere samt rette opp feil er disse innstillingene satt inn i riktig kontekst i den nåværende11
forskriften. Det er benyttet fargekoder for å markere de ulike innstillingene og fotnoter for ytterligere12
forklaringer.13

14
Følgende koder er benyttet:15

 Sort tekst er de delene av den nåværende forskriften det ikke er foreslått endringer av.16
 Blå tekst er flertallsinnstillingen som støttes av H, MDG, SV og V. Gjennomstreking markerer17

strykninger.18
 Grønn kursiv tekst er en mindretallsinnstilling fra H, MDG og V som kommer i tillegg til19

flertallsinnstillingen.20
 Rød understreket tekst er en mindretallsinnstilling fra AP og R. Gjennomstreking markerer21

strykninger.22
 Oransje understreket kursiv tekst er en mindretallsinnstilling fra AP som kommer i tillegg til23

mindretallsinnstilling fra AP og R.24
25

Områdebeskrivelsene er utelatt fra forskriftsteksten da disse kun var ment til orientering i det opprinnelige26
voteringsdokumentet som forelå i HSK. De er tatt med i fotnotene.27

28
Nåværende forskrift med innstillinger29

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka,30
Oslo kommune, Oslo31

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Grünerløkka 4. oktober 2012 med hjemmel i bystyrets vedtak 15. februar 2012 sak 52, jf.32
byrådssak 275 av 22. november 2011, jf. forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo33
kommune, Oslo, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om34
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. Endret ved forskrift 16 aug 2013 nr. 993.35

§ 1. Formål36

Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo37
kommune.38

§ 2. Virkeområde39

Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka.40

Forskriften gjelder ikke for søknader om enkeltanledninger etter alkoholloven § 4-5.41

Forhold som ikke er direkte regulert i denne forskriften reguleres av forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om42
serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo.43

§ 3. Normalåpningstider for serveringssteder44

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 23.00 og kl.45
06.00.46
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Normal åpningstid gjelder for serverings- og skjenkesteder som ikke omfattes av utvidet åpningstid47
etter § 4.48

§ 4. Utvidede åpningstider49

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30:50
Olaf Ryes plass 1151
Brenneriveien 9152
Møllerveien 2153
Maridalsveien 3, 13 A-E, 17 A og B154
Øvregate 7255
Brenneriveien 1 – 11356
Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42357
Møllerveien 2 – 6358
Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19359
Vestre Elvebakke 3 – 14360
Østre Elvebakke 1 – 7361
Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14462
Seilduksgata 17, 19 og 23 A463
Toftes gate 30, 32, 48 og 50464

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 på helgekvelder (fredags- og lørdagskvelder,65
samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager):66
Trondheimsveien 11367
Øvregate 7268
Olaf Ryes plass 1, 2, 3 A og B, 4 – 10, 12569
Grüners gate 9 A570
Sofienberggata 6571
Markveien 35 B672
Lørenveien 44 (Løren senter)73
Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass.74

Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00:75
Brenneriveien 9776
Maridalsveien 13 A-E, 17 A og B177
Brenneriveien 1 – 11378
Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42379
Møllerveien 2 – 6380
Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19381
Vestre Elvebakke 3 – 128 erstattes med 3 – 14982
Østre Elvebakke 1 – 58 erstattes med 1 – 7983
Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14484
Seilduksgata 17, 19 og 23 A485
Toftes gate 30, 32, 48 og 50486

Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00 på helgekvelder (fredags- og lørdagskvelder,87
samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager):88
Olaf Ryes plass 1, 2, 3 A og B, 4 – 12589
Grüners gate 9 A590
Sofienberggata 6591
Thorvald Meyers gate 571092
Lørenveien 44 (Løren senter)93
Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass.94

Uteserveringer med åpningstid etter kl. 23.00 kan gis på vilkår av at musikk ikke spilles mellom kl. 23.0095
og kl. 10.00. Overtredelse av vilkår kan medføre at stedets uteservering må stenge tidligere.96
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§ 5. Innskrenkning av åpningstid97

Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til enkelteiendommer98
der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer.99

Innskrenket åpningstid kan fastsettes med 14 dagers varsel basert på kvalifiserte klager fra beboere i100
nabolaget.101

§ 6. Vedtak102

Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne forskriften om103
åpningstider for Bydel Grünerløkka.104

Bydelen fastsetter åpningstider i tvilstilfeller etter denne forskriften.105

§ 7. Klage106

Klage på åpningstidsbestemmelsene skal sendes Næringsetaten.107

§ 8. Ikrafttredelse108

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 30. juni 2016.109

1 Erstattes med et større område som inkluderer disse adressene.
2 Foreslått flyttet til neste avsnitt av AP og strøket av R.
3 Området vest for Akerselva avgrenset av Ankerbrua i sør, Kubaparken i nord og Maridalsveien / Hausmanns gate i
vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene som tas med.
4 De delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes gate som omkranser Birkelunden.
5 De delene av Grüners gate, Sofienberggata og Markveien som omkranser Olaf Ryes Plass.
6 Gjelder bygget med bl.a. O’Reilly’s i Markveien, sistnevnte ligger nede i kjelleren.
7 Dette gjelder Blå.
8 Som fotnote 3, men adressene Vestre Elvebakke 14 og Østre Elvebakke 7 som ligger overfor Syng på andre siden av
elven er unntatt.
9 Unntaket i fotnote 8 er ikke med.
10 Dette er Grünerhagen
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