
   

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Gamle Oslo 
 Bydelsadministrasjonen 
  

 
 

 
Bydelsutvalget 
 
  
  

 
BU-sak 85/2014 
OKN-sak 31/2014                                                                       
 

   Dato:  28.05.2014 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 
 2014/839- Bente Barking, 23431431 944.4 
 

 
 
BU-sak 85/2014 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER 
EIERSKIFTE VED RICA HELSFYR HOTEL, STRØMSVEIEN 108 
 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra RICA HOTELLENE 
OSLO AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Rica Helsfyr Hotel, 
Strømsveien 108. 
 
                  Det søkes om følgende: 

• Serverings- og skjenkebevilling inne 03:30/03:00 
• Serverings- og skjenkebevilling ute   24:00/23:30 

 
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 
forøvrig. 
 
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. 
 
Bydel Gamle Oslo har vedtatt lokal Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. Den nye forskriften legges til grunn for all saksbehandling 
vedrørende åpningstider i Gamle Oslo.  
 
Søknaden er i tråd med de lokale bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune.  
 
 
Beskrivelse av området og andre opplysninger fra bydelen 
Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108 ligger utenfor sentrum og i et næringsområde langs en av 
bydelens hovedfartsårer.  Det søkes om ny serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte inne 
til klokka 03.30/03.00 og ute til klokka 00.00/23.30.  
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Bydelsdirektørens kommentarer 
Bydelsdirektøren vurderer det til at Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108 ligger utenfor sentrum 
og anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte jf. bestemmelsene i 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo Kommune 
§4 b). og skal holde lukket inne mellom kl. 03.30 og kl. 06.00 og ute mellom kl. 24.00 og 
06.00. Ingen alkoholservering før kl. 09.00. 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Rica 
Helsfyr Hotel, Strømsveien 108 jf. bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- 
og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. Det anbefales ny serverings- og 
skjenkebevilling inne til kl. 03:30/03:00 og ute til kl. 24:00/23:30.  
 
 
 
 
Bydel Gamle Oslo 
 
 
 
Lasse Østmark      Randi Nagelhus 
bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
Vedlegg:      Søknad om bevilling – Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108 
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