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REVIDERING AV SKJENKEFORSKRIFT  
 
Det vises til møte i arbeidsutvalget 4. desember 2013 der bydelsdirektøren varslet forslag til 
ytterligere endringer. 
 
Forslag 1: 
Nåværende § 5 Innskrenkning av åpningstid 
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til 
enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer. 
 
Innskrenket åpningstid kan fastsettes med 14 dagers varsel basert på kvalifiserte klager fra beboere 
i nabolaget. 
 
Endres til: 
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til 
enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer. 
 
Støyproblemer dokumentert gjennom advarsler, naboklager, lydmålinger og saksbehandling som 
gir pålegg om tiltak om å rette opp forholdene kan gi innskrenket åpningstid dersom forholdene 
ikke rettes opp innen angitt frist etter at serveringsstedet er gjort kjent med klagen. 
 
Begrunnelse: 
Innkrenking av åpningstid for et serveringssted vil være et enkeltvedtak.  Forslaget sikrer 
likebehandling og begrunnelse for innskrenkning av åpningstid. 
 
 
Forslag 2: 
Nåværende § 7 Klage  
Klage på åpningstidsbestemmelsene skal sendes Næringsetaten. 
 
Endres til: 
Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten som er kommunens 
bevillingsmyndighet. Næringsetaten forbereder klagesak for bydelsutvalget. Dersom 
bydelsutvalget opprettholder vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Begrunnelse: 
Det vil være en fornuftig beskrivelse av prosessen for klagebehandling. 
Forslaget er likelydende det Bydel St. Hanshaugen har sendt ut på høring om i forbindelse med 
forslag til Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen.  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Tekst i § 5 Innskrenkning av åpningstid endres til: 
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til 
enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer. 
 
Støyproblemer dokumentert gjennom advarsler, naboklager, lydmålinger og 
saksbehandling som gir pålegg om tiltak om å rette opp forholdene kan gi innskrenket 
åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen angitt frist etter at serveringsstedet er 
gjort kjent med klagen. 

2. Tekst i § 7 Klage, endres til: 
Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten som er kommunens 
bevillingsmyndighet. Næringsetaten forbereder klagesak for bydelsutvalget. Dersom 
bydelsutvalget opprettholder vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. 
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