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Søknad om utvidet åpningstid ved The Kasbah, Kingosgate 1B

Bakgrunn for saken:

1. Regelverk

Søknader om bevilling behandles etter alkohollovens § 1-7. Som et ledd i saksforberedelsen
innhenter Næringsetaten uttalelser fra flere høringsinstanser, herunder Bydelsutvalget
(uttalelsesmyndighet delegert til Kultur- og nærmiljøkomitéen).

Etter alkohollovens § 1-7a kan det ved vurdering av om bevilling bør gis, blant annet legges
vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan etter alkohollovens § 4-3 settes vilkår for bevilling i samsvar med alminnelige 
forvaltningsrettslige regler.

Åpnings-, skjenke- og salgstider er regulert av Forskrift om serverings-, salgs- og
skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006, fastsatt med hjemmel i serveringslovens
§ 15 og alkohollovens § 3-7 og § 4-4.

2. Søknaden

Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra THE KASBAH  AS 
organisasjonsnr.9979300029  om utvidet  serverings- og alminnelig skjenkebevilling for
inne  og uteservering servering ved serveringssted The Kasbah, Kingosgate 1 

The Kasbah  dag åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30. Det søkes om utvidete åpnings-
og skjenketider dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30. og ute kl. 22.00/21.30

4. Naboer

Omliggende eiendommer ble varslet  i eget brev. ( Se vedlegg ). 
Sameiet i Kingosgate 1 og Sameiet i Kingosgate 3 har uttalt seg i saken ( se vedlegg)



Begge uttalelsene går i mot en utvidelse av åpningstiden og peker på negative konsekvenser
for naboer og nærområde.

5. Vurdering

Salgs- og skjenkebevilling for alkohol og åpningstider for serveringssteder er regulert i Oslo 
kommunes forskrift:

§ 1 Åpningstider for serveringssteder

b) Utenfor sentrum

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. 
Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. 

Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03.00 og kl. 
06.00. Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 
06.00.

Byrådet avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner 
seg i eller utenfor boligområde.

The Kasbah ligger i Kingosgate 1. Etter administrasjonens vurdering er dette området av 
bydelen å anse som boligområde. Bydelsadministrasjonen er likevel ikke den instans som
formelt avgjør om et område skal defineres som ”i boligområde” eller ”utenfor 
boligområde”.

Det ligger boliger i de nærmeste seksjonene til restauranten .

Administrasjonen tilråder at søknaden om utvidet åpningstid avslås. Dette av helse- og
miljømessige hensyn til beboerne i området. En vesentlig tilleggsargument er prinsippet om 
lik og forutsigbar saksbehandling i forhold til andre serveringssteder i bydelen.”

Bydel Sagene har for øvrig ikke mottatt henvendelser om støy eller andre miljømessige 
forhold i den tiden stedet har hatt skjenkebevilling. 

Bydelsdirektøren vil anbefale Kultur- og nærmiljøkomitéen å tilrå at søknaden fra
THE KASBAH AS, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for inne- og uteservering 
ved The Kasbah, Kingosgate 1B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30 og ute til 
00.00/23.30 avslås

Forslag til vedtak:

Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at 
søknaden fra THE KASBAH AS organisasjonsnummer : 9979300029 , om serverings- og
alminnelig skjenkebevilling for inne- og uteservering ved The Kasbah, Kingosgate 1 B, med 
åpnings-/skjenketid inne til kl. 0300/0230 og ute til kl. 00.00/23.30 avslås.



BYDEL SAGENE

Marius Trana
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

vedlegg:

1. Søknad oversendt fra Næringsetaten 
2. Brev om anmodning om uttalelse ( til naboer )

3. Svar fra naboer. 












