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Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Et koselig spisested, 
Grefsenveien 26, etter eierskifte.   
 
 
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. 
 
I Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, vedtatt av Oslo 
Bystyre, § 1, bokstav b, som omhandler serveringssteder utenfor sentrum lyder 1. avsnitt:  
 

”Serveringssteder i boligområder skal holdes lukket mellom kl 01.00 og kl 06.00. 
Uteserveringer i boligområder skal holdes lukket mellom kl 22.00 og kl 06.00.” 

 
2. Søknaden 
Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra Koselig – Et spisested –LTD , med 
organisasjonsnr.913759273, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for inn og ute 
servering ved serveringssted- Et koselig spisested, Grefsenveien 26. 
 
Det søkes om bevilling for innendørs servering 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. 
Det søkes om uteservering med åpnings-/serveringstid kl. 22.00/21.30 
 
Søknad er innkommet i forbindelse med eierskifte. 
 



 
 

3. Historie 
Bydelen behandlet søknad om bevilling i mai 2012, saken var oppe i Kultur-og 
nærmiljøkomite 15.05.2012. Befaring ble foretatt 30.04.12 for å se på uteområdet, 
trafikkforhold og stedets plassering i forhold til naboer. Ved befaringen ble følgende notert: 
 
«Grefsenveien 26 er regulert til boliger og det har ikke vært serveringssted ved denne adresse 
tidligere. Grefsenveien 26 ble opprinnelig bygget som fabrikkbygning. Dagens bruk er 
forretninger, kontor og lager. Deler av bygget er til leie. 
 
Restaurant er lokalisert i etasje under COOP butikk. Det er boliger i øvrige bygninger rundt. 
Dette gjelder både ved siden av og bygninger vis a vis på andre siden av gaten, samt 
forretninger. 
 
Inngangsparti og uteservering vil være på motsatt side av Coop inngang, dvs. mot bygning i 
Grefsenveien 24. Inngangsparti er på bakkeplan med direkte inngang, uten trapper, til 
restauranten» 
 
Ny søknad ble behandlet i Kultur- og nærmiljøkomiteen(KNK) 13.11.2013.  
 
I et tilleggsvedtak ble det etterspurt nabouttalelser. Bydelen har etter dette vært i kontakt med 
Næringsetaten for å høre mer om bakgrunnen for søknaden. Det ble opplyst at det er søkt på 
ny fordi virksomheten ikke har vært i drift og skjenkebevillingen er satt inaktiv. I første 
søknad ble det også søkt om uteservering.  Det er ikke søkt om utendørsservering i ny 
søknad og dermed er ikke nærliggende eiendommer gjort oppmerksom på bevillingssaken da 
det ikke kreves i henhold til Reglement for behandling av søknader om bevilling for 

skjenking og salg av alkoholholdig drikk i bydel Sagene, og da det heller ikke foreligger 
spesielle forhold som taler for varsling av naboer. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens gjeldende anmodning, er derfor at det gis serverings- 
skjenkebevilling inne , med åpnings-/skjenketid kl. 01.00/00.30.  
 
4. Vurdering 
Søknad om bevilling for innendørs- og utendørs servering 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 til kl. 22.00/21.30, 
bør normalt innvilges med mindre vektige grunner taler mot. 
 
Administrasjonen har foretatt en ny befaring og nå er det reist en nesten 2 meter høy mur for 
å skjerme inngangen til restauranten. Denne muren er på det omsøkte arealet for uteservering 
og vil etter vår vurdering ikke muliggjøre at dette området brukes til uteservering.  
Vi har heller ikke mottatt en henvendelse om leie av fortausarealer til uteservering.  
  
 
Etter administrasjonens vurdering er det derfor ikke grunnlag for å behandle en anmodning 
om serverings- og skjenkebevilling ute.    
 
Det anses ikke å være innvendinger mot planene for innendørsservering ut fra helse- og 
miljøhensyn. Bydelen har ikke mottatt klager på serveringsstedet så lenge det har drevet. 



 
 

 
 
Bydelsdirektøren vil derfor anbefale Kultur- og nærmiljøkomitéen å tilrå at søknaden fra 
Koselig – Et spisested - LTD, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for 
inneservering ved Et koselig spisested , Grefsenveien 26 med åpnings-/skjenketid inne til kl. 
01.00/00.30 innvilges, og at søknaden om serverings- og skjenkebevilling med åpnings-
/skjenketid ute til kl. 22.00/21.30 avslås.    
 
 
Forslag til vedtak: 
Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at 
søknad fra Koselig-et spisested, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for 
inneservering ved Et koselig spisested, Grefsenveien 26 med åpnings-/skjenketid inne til kl. 
01.00/00.30 innvilges og at søknaden om serverings- og skjenkebevilling med åpnings- og 
skjenketid ute til kl.22.00/21.30 avslås. 
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