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BU-sak 125/2014, Søknad om serverings- og skjenkebevilling, uteservering, ved The 
Office Bar N`Grill, Grønland 2 c. 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten, datert mottatt 11.september 2014, 
vedrørende søknad fra Bilbanas Export Import and Commision Agent v/ Mohammed Umer 
Burka, om serverings- og skjenkebevilling, ute, ved The Office Bar N`Grill, Grønland 2 c.  
 

Det søkes om følgende: 
• Serverings- og skjenkebevilling, ute, klokka 23.30/24.00 

 
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.  
 
The Office Bar N`Grill, Grønland 2 c, 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.  
 
Faktiske forhold  
The Office Bar N`Grill, Grønland 2 c ligger i sentrum. Virksomheten har i dag serverings- og 
skjenkebevilling inne til kl 03.30/ 03.00 og søker nå om serverings- og skjenkebevilling ute. 
Lokalene har i flere år vært benyttet til tilsvarende virksomhet (tidligere Down Town/ East 
African Cusine). Bydelsdirektøren har ikke siden 2006 mottatt klager på støy og fra nabolaget. 
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Bydelsdirektørens kommentarer:  
Bydelsdirektøren vurderer det til at The Office Bar N`Grill, Grønland 2 c ligger i sentrum og at 
omsøkt bevilling er i tråd med Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1a), som sier at serverings- og skjenkesteder i 
sentrum skal holde lukket inne mellom kl.03.30 og kl.06.00 og uteserveringer skal holde lukket 
mellom kl. 24.00 og kl. 06.00.  
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling, ute, ved The Office Bar 
N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til kl. 24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider 
for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
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Vedlegg: Søknad om bevilling – The Office Bar N`Grill, Grønland 2 
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