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SOKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vdrorende søknad fra Bilanbas Impon og Export om
Serverings- skjenkebevilling - Uteservering ved The Office Bar N Grill. Gronland 2c.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bor gis bl.a.
legge vekt pa antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe,
traffick- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljoet fOr
ovrtg.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- ou skjenkesteder. eller
fastsatt omradebearensninger eller regulen konsepwurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen. som mover av kommunens helse- og omsorastjenester. jf
Helse- ou omsorgskjenesteloven § 3-3. jf. Folkehelseloven § 5. I. ledd eL uttaler sea om
stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på stoy og uro.

Forhold som reguleres plan- og bygningslo  en og Diskriminerings- og
filujengeliahetsloven er ikke relevam i forhold til vurdering alkoholloven §§ 1-7 (11-Z -7 a.

Der bå'delsutvalget anbefaler soknaden avslatt ber etaten om at det vedlegges kopi
sakspromkollen, eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av
protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber åi om at hydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker
innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til soknaden. I den forbindelse
minner vi bydelen på verbalvedlak tattet i Bystyret 11.12.2013, 1173. Frist for høringsuttalelse

på soknader om salgs- og skjenkehevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller
bydelsadministrasjon, skal aågi horingsuttalelse pa søknader om salgs- og skjenkebevillinger til
Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante
soknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gje1der ikke for horingsuttalelser ved
fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fierde år.
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DETALJER OM SOKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED
FORESPORSEL
OM SOS1ALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

[Saksnr: 02647

REVILLINGSSTEDET
Stedets navn

The Office Bar N" Grill

Telefon

Gateadresse

Grønland2c

Postnr.

0188

Bydel

Gamle Oslo

3. SØKNADSOETAIJER

Post stedPos nr.Postadresse Telefon

SØKER
Firma/organisasjon/navn

BILANBAS EXPORT IMPORT AND COMMISION
AGENT Mohammed Umer Burka

OrganisasjonsnrPersonnr søker

992774150

Selskapsform

ENK

BeskmelseSøknad om

Serverings - skjenkebevilling - Uteservering

Skjenketid inne Apningsnd ute

24.00

Ny uteservering for fasaden

1-skjenkehd ute

23.30

Åpningstid inne


