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SAK 125/13 REVIDERING AV SKJENKEFORSKRIFT- UNNTAKSB ESTEMMELSER – 
ANKESAK FRA HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Behandling i HSK: 
 
Forslag fra Høyre: 
Bakgrunn: 
Som det fremgår i sak 89/13 «Søknad om skjenkebevilling, Øyafestivalen, Tøyenparken, 

Helgesensgate 90» har er det søkt om skjenkebevilling for Øya 2014 som skal arrangeres i 

Tøyenparken. Det er søkt om åpningstid ute til 24.00. Med den nåværende åpningtidsforskriften for 

bydelen er ikke dette mulig. Det er heller ikke foreslått noen endringer i åpningtidsforskriften som vil 

muliggjøre dette. Dette er iallfall ikke tilsiktet fra Høyres side. 

 

Det er positivt at en av landets største musikkfestivaler velger å holde arrangementene sine i vår 

bydel. Det bør tilrettelegges praktisk for at dette blir best mulig. Øyafestivalen har ikke planlagt å 

skjenke lenger enn 22.30 til det vanlige publikum, men ønsker allikevel mulighet for servering til 

23.30 av bl.a. følgende grunner: 

• Som en service til artister og «VIP» på spesielle områder. 

• De siste konsertene avsluttes 23. Det vil medføre et stort – om ikke umulig – problem å sørge 

for at det ikke nytes kjøpt alkohol etter 23 når gjestene går fra de siste konsertertene og er 

på vei ut. Med åpningstid til kl. 24 lar dette seg enkelt gjøre. 

 

BU vedtok i sak 106/13 «Revidering av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 

Bydel Grünerløkka» å sende forslaget til revidering ut på høring. Imidlertid var det uklarhet om endel 

adresser lå innenfor «skjenkeblekkspurten». For å avklare dette er disse adressene sendt 

Næringsetaten. Imidlertid foreligger det ikke svar derfra enda. Det er derfor mulig å legge inn forslag 

om en endring som åpner for uteservering for Øya til 24.00 som sendes ut med de forslagene. 

 

Det er flere måter å implementere dette på. 

1. Skrive den/de aktuelle adressene inn i forskriften. 

2. Lage en generell unntaksbestemmelse som fanger opp Øya og eventuelt andre tilsvarende 

arrangementer. 

 

Det er forslag til begge løsningene skissert i 1 og 2. Det er ikke behov å velge dette på nåværende 
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tidspunkt, en kan istedenfor avvente kommentarene fra høringsinstansene. Særlig Næringsetaten og 

Kommuneadvokaten kan ha innspill til andre løsninger. 

 

Høyres forslag til vedtak: 
De vedtatte forlagene til revidering av forskriften er per 25.11.2013 ikke sendt på høring enda. 
For å ta høyde for at Øyafestivalen og eventuelle lignende arrangementer kan få utvidet 
skjenketid/åpningstid til 23.30/24.00 ber HSK om at BU vurderer følgende tilleggsforslag til 
revidering av åpningstidsforskrift. 
 
Alternativ 1: 
I §4 legges Helgesens gate 90 (Tøyenparken) til adressene som kan få utvidet åpningstid ute 
til kl. 24.00. 
 
Alternativ 2: 
Ny §5 Dispensasjoner (Nåværende §5 blir §6 osv.) 
For spesielle arrangementer, festivaler etc. kan bydelen etter søknad gi dispensasjon 
til utvidet åpningstid ute til kl. 24 for andre adresser enn de som er nevnt i §4. 
 
tillegg, markert med understreking i §7 (gamle §6) 
Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne 
forskriften om åpningstider for Bydel Grünerløkka unntatt for søknader etter §5 der 
bydelen fastsetter åpningstid. 
 
Bydelen fastsetter åpningstider i tvilstilfeller etter denne forskriften 
 
 
Voteringsorden: 
Det ble først stemt over Høyres første forslag, deretter ble det stemt over Høyres andre forslag.  
 
Votering: 
Høyres første forslag falt med 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 5 (3A, 1SV, 1R) stemmer  
Høyres andre forslag falt med 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 5 (3A, 1SV, 1R) stemmer 
 
Høyre, Venstre og Frp anket saken videre til bydelsutvalget.  
 
Merknad fra AP, SV og Rødt: 
AP, SV og Rødt ønsker ikke å utvide forskriften utover dagens. Det er fattet vedtak i aktuelle sak 
og vi ønsker ingen skjenking i parken utover kl. 23 slik som dagens regelverk åpner for med tanke 
på bydelens befolkning.  
 
 
Behandling i BU: 
 
Forslag fra Høyre følger vedlagt. 
 


