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BU-sak 159/2014 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING LE MEO 

SUSHI NGUYEN, MANDALLS GATE 10,0190 OSLO – NY 

 

Saksopplysninger 

Det vises til mottatt henvendelse fra Næringsetaten vedrørende søknad fra Le Meo Sushi 

Nguyen om ny serverings- og skjenkebevilling ved Lemeo Sushi Nguyen, Mandalls gate 10. 

 

 Det søkes om følgende: 

 Serverings- og skjenkebevilling inne 22.00/21.30 

 Serverings- og skjenkebevilling ute 22.00/31.30 

 

Næringsetaten ber om uttalelse i h.h.t. alkohollovens § 1-7 der det fremgår at kommunestyret 

skal innhente uttalelse fra sosialtjenesten før søknad om bevilling kan avgjøres. I Oslo 

kommune er denne rollen gitt til bydelsutvalget. I lov om sosiale tjenester framgår det at 

formålet er å forebygge sosiale problemer og legge til rette/utvikle og styrke sosialt nærmiljø.  

 

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 forøvrig. 

 

Lemeo Sushi Nguyen, Mandalls gate 10, ligger utenfor sentrum og i boligområde, jf. 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 

alkoholholdige drikker m.v. § 1b), og skal holde lukket inne mellom klokka 01.00 og klokka 

06.00 og hvor uteserveringen skal holde lukket mellom klokka 22.00 og klokka 06.00 

 

 

 



 

Beskrivelse av området 

Le Meo Sushi Ngyuen, Mandalls gate 10, er ett av flere serveringssteder som ligger i første 

etasje i en boligblokk som vender ut mot Teaterplassen.   

Bydelsdirektørens kommentarer 

Bydelsdirektøren vurderer det til at Le Meo Sushi Ngyuen, Mandalls gate 10, ligger utenfor 

sentrum og i boligområde, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 

skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1b), og skal holde lukket inne mellom klokka 

01.00 og klokka 06.00 og hvor uteserveringen skal holde lukket mellom klokka 22.00 og 

klokka 06.00 

 

Virksomheten Lemeo Sushi - Grønlandskvartalene gikk konkurs i høst og er nå reorganisert 

til enkeltmannsforetak og heter Lemeo Sushi Ngyuen. 

 

Det er ikke innkommet klager på tidligere virksomhet på stedet. 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Le Meo Sushi 

Nuygen, Mandalls gate 10, med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/03.00 og 

uteservering til klokken 22.00/21.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 

salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1b). 
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Vedlegg: Søknad om serverings- og skjenkebevilling - ny 


