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   Dato:  08.05.2014 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 14/01505-1 Cecilie Svarød  042.1 

 Oppgis ved alle henvendelser 

 

BYDELENES HØRINGSUTTALELSER ETTER ALKOHOLLOVEN I SOMMER 

 
Det følger av alkoholloven § 1-7 andre ledd at før søknad om salgs- eller skjenkebevilling 

avgjøres skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten. Sosialtjenesten skal uttale seg om 

bevillingssøknaden ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. 

 

Næringsetaten registrerer at flere av bydelsutvalgene i sommersesongen ikke avholder 

bydelsutvalgsmøter. Etaten ber av den grunn om en tilbakemelding fra hver enkelt bydel på 

hvordan plikten etter alkoholloven § 1-7 vil bli ivaretatt i denne perioden. Det vises til viktigheten av at 

det ikke blir flere måneders opphold i forhold til behandling av forespørsel om uttalelse. Etaten har 

saksbehandlingstid normert til mellom 60 og 90 dager for søknad om salgs- eller skjenkebevilling, 

inklusiv høringsprosessen etter alkoholloven § 1-7 andre ledd. 

 

Vi mottar fortløpende søknader om ny salgs- eller skjenkebevilling der bevillingssøker ikke kan drifte 

virksomheten før søknad om salgs- eller skjenkebevilling er innvilget. Videre følger det av 

alkoholloven § 1-10 at ved eierskifte kan ikke bevillingssøker drive på tidligere eiers bevilling i mer 

enn 4 måneder fra overdragelsesdato. Ved utløp av denne fristen faller salgs- eller skjenkebevillingen 

bort, jf. alkoholloven § 1-10. Det er således viktig at bydelene ved behandling av forespørsel om 

uttalelse i sommersesongen ikke overstiger mer enn 1 måned. 

 

Vi minner om at administrasjonen kan delegeres myndighet til å uttale seg om disse sakene, jf. 

Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2008 side 55. Rundskrivet er tilgjengelig på 

Helsedirektoratets nettsider, http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-i-alkoholloven-

mv/Sider/default.aspx. 

 

Avslutningsvis minner vi om bystyrets verbalvedtak  H73/2014 – Frist for høringsuttalelse på 

søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

 

Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse 

på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen  

kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at 

Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke ved høringsuttalelser ved fornyelse av alle 

salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år. 

 

Med hilsen 

 

      Astrid M. Haga 

      Seksjonsleder 

Cecilie Svarød 

saksbehandler 

      Godkjent og ekspedert elektronisk  
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 Att Adr Postnr Poststed 

Bydel Gamle Oslo v/ bydelsdirektør 

 

Postboks 9406 Grønland 

 

0135 OSLO 

Bydel Alna v/ bydelsdirektør  Postboks 116 Furuset 

 

1001 OSLO 

Bydel Bjerke v/ bydelsdirektør  postboks 13 Økern  

 

0508 OSLO 

Bydel Frogner v/ bydelsdirektør  Postboks 2400 Solli 0201 OSLO 

Bydel Grorud v/ bydelsdirektør  Ammerudveien 22 

 

0958 OSLO 

Bydel Grünerløkka v/ bydelsdirektør  Postboks 2128 Grünerløkka 

 

0505 OSLO 

Bydel Nordre Aker v/ bydelsdirektør  Postboks 4433 Nydalen 

 

0403 OSLO 

Bydel Nordstrand v/ bydelsdirektør  Postboks 98 Nordstrand 1112 OSLO 

 

Bydel Sagene v/ bydelsdirektør  Thorvald Meyers gate 7 

 

0555 OSLO 

Bydel St. Hanshaugen v/ bydelsdirektør  Postboks 6999 St. Olavs 

plass 

 

0130 OSLO 

Bydel Stovner v/ bydelsdirektør  Karl Fossums vei 30 

 

0985 OSLO 

Bydel Søndre Nordstrand v/ bydelsdirektør  

 

Postboks 180 Holmlia 

 

1203 OSLO 

Bydel Ullern v/ bydelsdirektør  

 

Hoffsveien 48 

 

0377 OSLO 

Bydel Vestre Aker v/ bydelsdirektør  

 

Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO 

Bydel Østensjø v/ bydelsdirektør  

 

Postboks 39 Bogerud 0621 OSLO 

 


