
   

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Gamle Oslo 
 Bydelsadministrasjonen 
  

 

 
 
Bydelsutvalget 
 
  
  

 
BU-sak 46/2014 
OKN-sak 13/2014                                                                                       
 

   Dato:  18.03.2014 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 
 2014/379- Bente Barking, 23431431 944.4 
 

 
 
BU-SAK 46/2014 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SERVERINGS- OG 
SKJENKEAREAL I BAKGÅRDEN VED DATTERA TIL HAGEN, GRØNLAND 10 
 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra Dattera Bar og Cafe 
AS om utvidelse av serverings- og skjenkeareal i bakgården ved Dattera til Hagen, 
Grønland 10. 
 

Det søkes om følgende: 
• Utvidelse av serverings- og skjenkeareal i bakgård ved Dattera til Hagen, 

Grønland 10, med serverings- og skjenkebevilling ute til 03.30/03.00. 
 
Etter alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved behandling av søknader om skjenkebevilling bl.a. 
legge vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk 
og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Det vises til alkohollovens § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3,jf. Folkehelseloven § 5,1.ledd c), uttaler 
seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro. 
 
Dattera til Hagen, Grønland 10, ligger i sentrum og skal ifølge Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. holde 
lukket inne mellom kl. 03.30 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. Byrådet kan gjøre 
unntak fra åpningstidsbegrensningen. 
 
Faktiske forhold: 
Dattera til Hagen, Grønland 10 ligger ifølge Byrådssak 1263.24/03 i et utvidet sentrumsområde når 
det gjelder serveringen inne, mens uteserveringen i bakgården anses å ligge utenfor boligområde.   
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Dattera til Hagen har i dag servering inne til klokka 03.30/03.00 og uteservering med utvidet 
serverings- og skjenkebevilling til klokka 03.30/03.00 (Se protokoll fra byrådets møte 16.10.2008 
sak 129/08).  
 
Dattera til Hagen, Grønland 10 benytter i dag ca. 50% av bakgården til uteservering.  Det søkes her 
om å få utvidet serverings- og skjenkebevilling ute til klokka 03.30/03.00 til å gjelde hele 
bakgården som ligger på privat grunn.  
 
Dattera til Hagen er kjent for å holde konserter ute i bakgården i sommerhalvåret. Ved slike 
anledninger må man søke bydelsoverlegen om dispensasjon fra forskrifter om begrensing av støy 
for konsertarrangement.  Sommeren 2013 ble det søkt om å avholde tre konsertarrangementer i 
bakgården. 
 
Bydelsdirektørens kommentarer: 
Bydelsdirektøren forholder seg til byrådets vedtak i Byrådssak 1263.24/03 hvor det ble vedtatt at 
Dattera til Hagen ligger i et utvidet sentrumsområde når det gjelder serveringen inne, mens 
uteserveringen i bakgården anses å ligge utenfor boligområde og hvor det i  Byrådets møte 16. 
oktober 2008 sak 1129/08 ble gitt utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård til klokka 
03.30/03.00. 
 
Bydelsdirektøren har ikke mottatt klager på støy og uro fra publikum eller nærmiljøet på fjorårets 
sommerkonserter i bakgården. 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsdirektøren anbefaler søknad om utvidelse av serverings- og skjenkeareal i bakgården ved 
Dattera til Hagen, Grønland 10 med åpnings- og skjenketider ute til klokka 03.30/03.00, jfr. Vedtak 
fattet i byrådets møte 16.10.2008 sak 1129/08 om utvidet åpningstid. 
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