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Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Kantina, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 90744608  
 
 
Møteleder: Torunn Husvik (A) 
  
Tilstede: Gudmund Brede (A) 

Anne Lise Ryel (A) 
Marte Bay Haugen (SV) 
Terje Wenum (SV) 
Torill Fiskerstrand (H) 
Lars Erik Becken (H) 
Maria Badea (H) 
Henning Mathisen (H) 
Thordis Widvey Haugen (H) 
Karl Arthur Giverholt (V) 

 Sindre Buchanan (MdG) 
 

Forfall: Torkild Strandvik (uav)  
Runa Fjellanger (R)  
Tormod Hermansen (A) 

  
Som vara møtte: Kjartan Almenning (V) for Torkild Strandvik (uav)  

Trond Jensrud (A) for Tormod Hermansen (A) 
  
I tillegg møtte: Bydelsdirektør Ellen Oldereid 

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger 
Avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen 
Avdelingsdirektør Ole Kristian Brastad 

  
Møtesekretær: Kristin Kaus 
 
 
Åpen halvtime 
Til Theresesgate 
Åse Lange 
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Magnus Haugen 
Hans Borchrevink Valleløkken-Bolteløkken vel 
Eivind Bergmann 
Ragnhild Haug 
Bodil Martinsen 
Knut Wærnes 
Terje Kristiansen 
 
Mari Svolsbru, Njål Møller og Ellinor Ås - Bymiljøetaten 
 
Dan Marius Nordhagen - Revolver 
 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 
Informasjon  
Bydelsdirektøren  informerte om Brenneriveien som et nytt botilbud til tyngre brukere av 
bydelens tjenester. 
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Sak 1 /14    BU-protokoll desember 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 2 /14    Protokoller februar 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Tatt til orientering 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 

Sak 3 /14    Patio Bislet, Pilestredet 60: Høringsu ttalelse til søknad 
om serverings- og skjenkebevilling med utvidet 
åpningstid inne til kl 02.00 og ute til kl 24.00 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: 
 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Patio Bislet, Pilestredet 60, 0167 Oslo 
får bevilling med utvidet åpningstid inne til kl 02.00 og ute til kl 24.00 for servering og 
skjenking inne til kl 01.30 og ute til kl 23.30. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Patio Bislet, Pilestredet 60, 0167 
Oslo får bevilling med utvidet åpningstid inne til kl 02.00 og ute til kl 24.00 for servering og 
skjenking inne til kl 01.30 og ute til kl 23.30. 
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Sak 4 /14    Big Tasty, Ullevålsveien 13: Høringsut talelse til søknad 
om utvidet åpningstid til kl 04.00 

 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: 
Big Tasty i Ullevålsveien 13 ligger utenfor sentrum, i Bydel St. Hanshaugen. Normal 
åpningstid inne for serveringssteder utenfor sentrum er til kl 01.00.  I etatssak av 12.09.2013 
innvilget Næringsetaten serveringsbevilling med åpningstid inne til kl 01.00. Bydelsutvalget 
er av den oppfatning at det ikke foreligger særlige grunner til at denne åpningstiden skal 
utvides. 
 
Bydelsutvalg St. Hanshaugen anbefaler ikke at det gis serveringsbevilling inne med utvidet 
åpningstid til kl 04.00 ved Big Tasty i Ullevålsveien 13, 0165 Oslo. 
 
Behandling: 
Torunn Husvik (A) foreslår utsettelse da det mangler begrunnelse for at vi får denne og ikke 
andre i vårt område som har samme problemstilling 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken utsatt 
 
 

Sak 5 /14    Møllergata Kullturhus, Møllergata 32: Høringsuttalelse til 
søknad om utvidet åpningstid ute i bakgård til kl 2 4.00 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: 
 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Revolver, Møllergata 32, 0179 Oslo 
får serverings- og skjenkebevilling med utvidet åpningstid ute i bakgården til kl 24.00. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Revolver, Møllergata 32, 0179 Oslo 
får serverings- og skjenkebevilling med utvidet åpningstid ute i bakgården til kl 24.00. 
 
 

Sak 6 /14    Lille Spiseri AS, Ullevålsveien 81:Hør ingsuttalelse til 
søknad om skjenkebevilling 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: 
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Bydelsutvalget mener at de lokale forholdene rundt Vidars gate gatetun, plassering av 
uteareal og den korte avstanden mellom boliger og serveringssted gir grunnlag for å vurdere 
om uteservering med åpningstid til kl 22.00 kan føre til økte belastninger på nærmiljøet og 
beboernes helse, og om dette gir særlig grunn, etter forskriftens § 1e), til å anbefale at 
åpningstiden ute bør innskrenkes. 
 
Lille Spiseri AS søker om serverings- og skjenkebevilling med åpningstider etter reglene i 
forskrift om serveringstider i Oslo, § 1 b)1.   
 
Lille Spiseri ikke kan lastes for støyproblemer relatert til tidligere serveringssted selv om de 
korte avstandene mellom boliger og serveringssted vurderes som en sannsynlig årsak til at 
støyplager kan oppstå på nytt. Bydelsutvalget mener likevel at den framtidige utviklingen 
avhenger av hvordan Lille Spiseri vil samarbeide med naboene for å drifte et serveringstilbud 
som er til glede for – og ikke til belastning for nærmiljøet. 
 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Lille Spiseri, Ullevålsveien 81, 0454 
Oslo får serverings- og skjenkebevilling med åpningstid inne til kl 01.00. 
 
Serverings- og skjenkebevilling med åpningstid ute til kl 22.00 anbefales gitt for en 
prøveperiode  
på ett år slik at man kan følge med på om Lille Spiseri utvikler seg til å bli et positivt tilbud i 
nærmiljøet. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget mener at de lokale forholdene rundt Vidars gate gatetun, plassering av 
uteareal og den korte avstanden mellom boliger og serveringssted gir grunnlag for å vurdere 
om uteservering med åpningstid til kl 22.00 kan føre til økte belastninger på nærmiljøet og 
beboernes helse, og om dette gir særlig grunn, etter forskriftens § 1e), til å anbefale at 
åpningstiden ute bør innskrenkes. 
 
Lille Spiseri AS søker om serverings- og skjenkebevilling med åpningstider etter reglene i 
forskrift om serveringstider i Oslo, § 1 b)2.   
 
Lille Spiseri ikke kan lastes for støyproblemer relatert til tidligere serveringssted selv om de 
korte avstandene mellom boliger og serveringssted vurderes som en sannsynlig årsak til at 
støyplager kan oppstå på nytt. Bydelsutvalget mener likevel at den framtidige utviklingen 
avhenger av hvordan Lille Spiseri vil samarbeide med naboene for å drifte et serveringstilbud 
som er til glede for – og ikke til belastning for nærmiljøet. 
 
Under forutsetning av at bevillingen utøves etter gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og 
ellers på en forsvarlig måte anbefaler bydelsutvalget at Lille Spiseri, Ullevålsveien 81, 0454 
Oslo får serverings- og skjenkebevilling med åpningstid inne til kl 01.00. 
 
                                                 
1 FOR 2006-05-03 nr 490: Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, § 1 b) Utenfor 
sentrum 
2 FOR 2006-05-03 nr 490: Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, § 1 b) Utenfor 
sentrum 
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Serverings- og skjenkebevilling med åpningstid ute til kl 22.00 anbefales gitt for en 
prøveperiode på ett år slik at man kan følge med på om Lille Spiseri utvikler seg til å bli et 
positivt tilbud i nærmiljøet. 
 

Sak 7 /14    Forskrift om åpningstider for serverin g- og 
skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, Oslo 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen 
 
Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen 25.02.2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr 55 
om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 jf. bystyrets vedtak av 15.02.2012 sak 52 vedtakspunkt 4 og 
vedtak av 12.06.2013 sak 234.   
 
 
§ 1 Formål: 
 
Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serveringssteder i Bydel St. Hanshaugen, 
Oslo kommune for i størst mulig utstrekning å sikre at hensynet til nærmiljøet og beboernes 
interesser blir ivaretatt. 
 
§ 2 Forskriftens virkeområde: 
 
Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, med unntak av 
de områder eller enkeltsteder som ligger i Bydel St. Hanshaugen men som av byrådet er 
definert til å ligge i sentrum, indre del av sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt 
utvidet åpningstid. 
 
§ 3 Unntak fra forskriftens virkeområde: 
 

o Denne forskrift gjelder ikke for søknad om ambulerende bevilling, søknad for enkelt 
bestemt anledning etter alkohollovens § 4-5 eller søknad om utvidelse av ordinær 
bevilling for en enkelt anledning.  

o Denne forskrift gjelder ikke for bo og servicesentra, institusjoner og boliger med 
heldøgns omsorgstjenester. 

o Denne forskrift gjelder ikke for kiosker, storkiosker, gatekjøkken, bensinstasjoner, 
boder eller lignende virksomheter.  

o Dersom virksomheten har uteservering vil uteserveringen omfattes av denne 
forskriftens regler om åpningstid. 

 
Andre forhold som ikke er regulert i denne forskriften reguleres av Oslo kommunes forskrift 
om serveringstider, Oslo.3 
 
§ 4  Normalåpningstid for serverings- og skjenkesteder: 
 
Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 
og kl 09.00, med mindre annet er bestemt av denne forskriften eller vedtak i medhold av 
forskriften.   
 

                                                 
3 FOR 2006-05-03 nr 490: Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo. 



 

 5

§ 5 Særlige åpningstider: 
 
I bydelen gjelder følgende særlige åpningstider: 
 
a) Boligområder: 
 
Med mindre annet framgår i denne paragrafen skal serveringssteder som ligger nærmere enn 
100 meter fra boliger holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 
og  kl 09.00. 
 
b) Bakgårder, gatetun m.v.: 
 
Serveringssteder i bakgårder, gatetun og områder med lignende avgrensing skal holde lukket 
ute mellom kl 20.00 og kl 10.00, dersom minst en boenhet eller et overnattingssted har vindu, 
dør eller balkong som vender mot arealet. 
 
c) Utenfor boligområder: 
 
Utenfor boligområder, som nevnt i bokstav a, skal serveringssteder holde lukket inne mellom  
kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 
d) Friluftservering i sommersesongen: 
 
Friluftserveringer i parker eller på plasser, som gir et serverings- og skjenketilbud i 
sommersesongen, skal holde lukket ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 
e) Hovedferdselsårer: 
 
I eiendommer med næringslokaler, som fysisk har inngang fra bydelens hovedferdselsårer jf. 
§ 8, skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 
24.00 og kl 09.00. 
 
§ 6 Unntak fra åpningstidene: 
 
Når særlige grunner foreligger kan det gjøres unntak fra åpningstidene i §§ 4 og 5. Som 
særlige grunner regnes blant annet: 
 

o Næringslokaler, som fysisk har inngang fra hovedferdselsårene i bydelen, som 
omreguleres til serveringssted kan gis utvidet åpningstid. 

o Klage på støy fra serveringssted, dokumentert gjennom advarsler, naboklager, 
lydmålinger og som gjennom saksbehandling gis pålegg om tiltak for å rette opp 
forholdene, kan gis innskrenket åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen 
angitt frist. 

o Serveringssted som ligger nærmere enn 50 meter fra skoler, barnehager, fritidsarenaer 
for ungdom, institusjoner eller omsorgsboliger kan gis innskrenket åpningstid. 

 
§ 7 Musikkforbud: 
 
Det er ikke tillatt å spille musikk på uteservering etter kl 22.00. Ved overtredelse av denne 
bestemmelsen kan åpningstiden for uteserveringen innskrenkes. 
 
§ 8 Hovedferdselsårer: 
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Etter denne forskriften skal hovedferdselsårer forstås som 

o Kirkeveien, fra Suhms gate til Geitmyrsveien.  
o Uelands gate, fra Griffenfeldts gate til Waldemar Thranes gate. 
o Maridalsveien, fra Waldemar Thranes gate til Telthusbakken. 
o Ullevålsveien, fra St. Olav gate til krysset Ullevålsveien/Collettsgate/Lovisesgate..  
o Waldemar Thranes gate 1 – 70. 
o Pilestredet, fra Dalsbergstien fram til rundkjøringen ved Bislettgata. 
o Rundkjøringen ved Bislettgata til og med Thereses gate 52B. 

 
§ 9 Vedtak om åpningstider for serveringssteder: 
 
Næringsetaten fatter vedtak om åpningstider etter den forskriften som til en hver tid er 
gjeldende i Bydel St. Hanshaugen. Vedtak om innskrenket åpningstid trer i kraft tidligst 3 
måneder etter vedtakstidspunktet. Vedtak om uendret eller utvidet åpningstid trer i kraft fra 
vedtakstidspunktet. 
 
§ 10 Klagebehandling: 
 
Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten, kommunens 
bevillingsmyndighet.  
 
§ 11 Ikrafttredelse: 
 
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen 
 
Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen 25.02.2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr 55 
om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 jf. bystyrets vedtak av 15.02.2012 sak 52 vedtakspunkt 4 og 
vedtak av 12.06.2013 sak 234.   
 
§ 1 Formål: 
 
Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serveringssteder i Bydel St. Hanshaugen, 
Oslo kommune for i størst mulig utstrekning å sikre at hensynet til nærmiljøet og beboernes 
interesser blir ivaretatt. 
 
§ 2 Forskriftens virkeområde: 
 
Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, med unntak av 
de områder eller enkeltsteder som ligger i Bydel St. Hanshaugen men som av byrådet er 
definert til å ligge i sentrum, indre del av sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt 
utvidet åpningstid. 
 
§ 3 Unntak fra forskriftens virkeområde: 
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o Denne forskrift gjelder ikke for søknad om ambulerende bevilling, søknad for enkelt 
bestemt anledning etter alkohollovens § 4-5 eller søknad om utvidelse av ordinær 
bevilling for en enkelt anledning.  

o Denne forskrift gjelder ikke for bo og servicesentra, institusjoner og boliger med 
heldøgns omsorgstjenester. 

o Denne forskrift gjelder ikke for kiosker, storkiosker, gatekjøkken, bensinstasjoner, 
boder eller lignende virksomheter.  

o Dersom virksomheten har uteservering vil uteserveringen omfattes av denne 
forskriftens regler om åpningstid. 

 
Andre forhold som ikke er regulert i denne forskriften reguleres av Oslo kommunes forskrift 
om serveringstider, Oslo.4 
 
§ 4  Normalåpningstid for serverings- og skjenkesteder: 
 
Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 og  
kl 09.00, med mindre annet er bestemt av denne forskriften eller vedtak i medhold av 
forskriften.   
 
§ 5 Særlige åpningstider: 
 
I bydelen gjelder følgende særlige åpningstider: 
 
a) Boligområder: 
 
Med mindre annet framgår i denne paragrafen skal serveringssteder som ligger nærmere enn 
100 meter fra boliger holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 og  
kl 09.00. 
 
b) Bakgårder, gatetun m.v.: 
 
Serveringssteder i bakgårder, gatetun og områder med lignende avgrensing skal holde lukket 
ute mellom kl 20.00 og kl 10.00, dersom minst en boenhet eller et overnattingssted har vindu, 
dør eller balkong som vender mot arealet. 
 
c) Utenfor boligområder: 
 
Utenfor boligområder, som nevnt i bokstav a, skal serveringssteder holde lukket inne mellom  
kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 
d) Friluftservering i sommersesongen: 
 
Friluftserveringer i parker eller på plasser, som gir et serverings- og skjenketilbud i 
sommersesongen, skal holde lukket ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 
e) Hovedferdselsårer: 
 
I eiendommer med næringslokaler, som fysisk har inngang fra bydelens hovedferdselsårer jf. 
§ 8, skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 
24.00 og kl 09.00. 

                                                 
4 FOR 2006-05-03 nr 490: Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo. 
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§ 6 Unntak fra åpningstidene: 
 
Når særlige grunner foreligger kan det gjøres unntak fra åpningstidene i §§ 4 og 5. Som 
særlige grunner regnes blant annet: 
 

o Næringslokaler, som fysisk har inngang fra hovedferdselsårene i bydelen, som 
omreguleres til serveringssted kan gis utvidet åpningstid. 

o Klage på støy fra serveringssted, dokumentert gjennom advarsler, naboklager, 
lydmålinger og som gjennom saksbehandling gis pålegg om tiltak for å rette opp 
forholdene, kan gis innskrenket åpningstid dersom forholdene ikke rettes opp innen 
angitt frist. 

o Serveringssted som ligger nærmere enn 50 meter fra skoler, barnehager, 
fritidsarenaer for ungdom, institusjoner eller omsorgsboliger kan gis innskrenket 
åpningstid. 

 
§ 7 Musikkforbud: 
 
Det er ikke tillatt å spille musikk på uteservering etter kl 22.00. Ved overtredelse av denne 
bestemmelsen kan åpningstiden for uteserveringen innskrenkes. 
 
§ 8 Hovedferdselsårer: 
 
Etter denne forskriften skal hovedferdselsårer forstås som 

o Kirkeveien, fra Suhms gate til Geitmyrsveien.  
o Uelands gate, fra Griffenfeldts gate til Waldemar Thranes gate. 
o Maridalsveien, fra Waldemar Thranes gate til Telthusbakken. 
o Ullevålsveien, fra St. Olav gate til krysset Ullevålsveien/Collettsgate/Lovisesgate..  
o Waldemar Thranes gate 1 – 70. 
o Pilestredet, fra Dalsbergstien fram til rundkjøringen ved Bislettgata. 
o Rundkjøringen ved Bislettgata til og med Thereses gate 52B. 

 
§ 9 Vedtak om åpningstider for serveringssteder: 
 
Næringsetaten fatter vedtak om åpningstider etter den forskriften som til en hver tid er 
gjeldende i Bydel St. Hanshaugen. Vedtak om innskrenket åpningstid trer i kraft tidligst 3 
måneder etter vedtakstidspunktet. Vedtak om uendret eller utvidet åpningstid trer i kraft fra 
vedtakstidspunktet. 
 
§ 10 Klagebehandling: 
 
Klage på vedtak om åpningstid skal sendes til Næringsetaten, kommunens 
bevillingsmyndighet.  
 
§ 11 Ikrafttredelse: 
 
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Sak 8 /14    Navnsetting av ny grunnskole på Fagerb org 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens forslag til navn på ny ungdomsskole. Navnet på den 
nye ungdomsskolen blir Fagerborg skole. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens forslag til navn på ny ungdomsskole. Navnet på den 
nye ungdomsskolen blir Fagerborg skole. 
 

Sak 9 /14    Status barnehageutbygging 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Torunn Husvik (A) 

1. Bydelsutvalget forventer en fortgang i barnehageutbyggingen i Akersveien 26 c 
2. Barnehage i Sognsveien 8 – barnehagen driftes som kommunal barnehage 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslag 1. fra Husvik enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslag 2. fra Husvik vedtatt mot 7 stemmer (H og V) (med leders dobbeltstemme) 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
2. Bydelsutvalget forventer en fortgang i barnehageutbyggingen i Akersveien 26 c 
3. Barnehage i Sognsveien 8 – barnehagen driftes som kommunal barnehage 

 

Sak 10 /14  Årsberetning 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar Årsberetning 2013 for Bydel St. Hanshaugen til orientering 
 
Behandling: 
Tronn Jensrud (A) 
Bydelsutvalget vil uttrykke takknemlighet ovenfor de ansatte til tross for til dels vanskelige 
økonomiske rammebetingelser 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslag fra Trond Jensrud enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsberetning 2013 for Bydel St. Hanshaugen til orientering 
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Bydelsutvalget vil uttrykke takknemlighet ovenfor de ansatte til tross for til dels vanskelige 
økonomiske rammebetingelser 
 
 
 



 

 11

Referatsaker 
 
Periode: 18. desember 2013 - 25. februar 2014   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
1/14 201302133-2 Japan Sushi, Tollbugata 13: Høringsuttalelse til søknad om 

serverings- og skjenkebevilling 
2/14 201302210-2 Søknad fra FAZER FOOD SERVICES AS om ny serverings- og 

skjenkebevilling ved Fazer avd. 6470 Helsedirektoratet, 
Universitetsgata 2 

3/14 201302203-2 Nam Kang Sushi , Torggata 24: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 

4/14 201400089-2 REMA 1000 Torggata, Torggata 2-6: Høringsuttalelse til søknad 
om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 
volumprosent alkohol - eierskifte 

5/14 201400074-2 Stratos, Youngstorget 2 B: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 

6/14 200800501-30 Underretning om Miljøverndepartementets stadfestelse av vedtak 
av detaljregulering - Sognsveien 8 

7/14 201400096-1 Rammetillatelse - Nytt nasjonalmuseum - Brynjulf Bulls plass 2 
8/14 201400170-2 Brasserie France, Øvre Slottsgate 16: Høringsuttalelse til søknad 

om serverings- og skjenkebevilling ved utvidelse av areal 
9/14 201400156-2 Planet Bollywood, Ullevålsveien 14: Høringsuttalelse til søknad 

om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 
10/14 201400155-2 Magic Ice Oslo, Kristian IV's gate 12: Høringsuttalelse til søknad 

om serverings- og skjenkebevilling - NY 
11/14 201400146-2 Seeds, Tordenskiolds gate 3: Høringsuttalelse til søknad om 

serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 
12/14 201400110-2 Pils Original, Tollbugata 8: Høringsuttalelse til søknad om 

serverings- og skjenkebevilling ved utvidelse av areal inne 
13/14 201400160-2 Dinner Restaurant, Stortingsgata 22: Høringsuttalelse til søknad 

om bevilling for servering og skjenking ute 
14/14 201400182-2 Skur 33 AS, Akershusstranda 11: Høringsuttalelse til søknad om 

serverings- og skjenkebevilling inne og ute til kl 03.30 
16/14 201400129-1 Protest mot stenging av Theresesgt. for parkering 
17/14 201400091-2 Karl Johans gate 13 - 207/91- bruksendring av nedlagt 

Svaneapotek til servering 
18/14 201302194-2 Gnr 207/Bnr 121 - Kirkegata 20 - Anmodning om uttalelse - 

serveringsted 
19/14 201301929-2 Torggata 17 B - Bruksendring fra forretning til bevertning - 

Flytting av hovedinngang - Oppføring av skilt - Starbucks - 
Oversendelse til bydel St. Hanshaugen 

20/14 201302149-2 Møllergata 8 208/413 bruksendring fra næringslokale til servering 
   
 


