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Saksframstilling: 

 
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 Bar Polar AS Organisasjonsnr. 
814196542, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for inneservering og uteservering 
ved serveringssted Bar Polar , Sandakerveien 70.  
 
Det søkes om bevilling for innendørs og utendørs servering/skjenking med åpnings- og 
skjenketider i samsvar med hovedregelen i kommunens forskrift om serverings-, salgs- og 
skjenkebevillinger, dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute 22.00/21.30 
 
Søknad er kommet som følge av eierskifte. 
 
Tidligere saksbehandling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Sandakerveien 70 ble behandlet i 2008. 
Stedet het da Simpson pub og søknaden gjaldt inne- og uteservering. Søknaden ble behandlet 
av Kultur- og nærmiljøkomiteen og anbefalt. I 2013 ble en utvidelse av restauranten 



 
 

behandlet av Kultur- og nærmiljøkomiteen, med enstemmig vedtak om skjenketid inne 
01.00/00.30. 
 

Det ble foretatt befaring i restauranten i forbindelse med en tidligere søknad fra forrige eier. 
Det ansees derfor ikke som nødvendig å foreta ny befaring siden det kun er eierskifte.  
 
3. Naboer 

Omliggende eiendommer er ikke gjort oppmerksom på bevillingssaken da det ikke kreves i 
henhold til Reglement for behandling om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig 

drikk i bydel Sagene og da det ikke foreligger spesielle forhold som taler for varsling av 
naboer. 
 

4. Vurdering 

Åpningstidene er i samsvar med Oslo kommunes forskrift for serveringssteder. Bar Polar 
ligger i et boligområde utenfor sentrum. Bydelens helsetjeneste er ikke kjent med forhold av 
helse- eller miljømessig karakter som skulle være til innvending mot søknad av serverings- 
og skjenkebevilling. 
 
Bydelsdirektøren anbefaler kultur- og nærmiljøkomitéen å tilrå at søknad fra Bar Polar AS 
om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for innendørs servering med 
åpnings-/skjenketid til 01.00/00.30 og utendørs 22.00/21.30 innvilges. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Kultur og Nærmiljøkomiteen (med uttalelsesmyndighet fra bydelsutvalget) tilrår at søknad 
fra Bar Polar AS Organisasjonsnummer 814196542 ,om alminnelig skjenkebevilling for all 
alkoholholdig drikk innendørs/utendørs servering ved Bar Polar, Sandakerveien 70  , med 
åpningstider til 01.00/00.30 inne og 22.00/21.30 ute -  innvilges. 
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