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REVIDERING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR 
SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL GAMLE OSLO 
 
 
Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 
 
FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR 
SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL GAMLE OSLO 
  
Gjennom en prøveordning har bydelene fått delegert myndighet til å fastsette 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i de delene av bydelen som ikke 
er omfattet av den såkalte skjenkeringen i Oslo. Prøveordningen varer i 
utgangspunktet ut gjeldende Bystyreperiode, men det er muligheter for at 
denne ordningen også utvides utover denne perioden. Bydelen kunngjorde 
forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo 
i Lovdata 21. februar 2013 og dagens forskrift har vært gjeldende siden dette 
tidspunktet. 
 
I løpet av den perioden som forskriften har vært i funksjon har Bydelsutvalget 
ved flere anledninger ønsket å gjøre unntak fra forskriften for skjenkesteder i 
tilknytning til Tøyen Torg. Dette har vært ut ifra et ønske om å bidra til at 
torget endrer karakter fra et sted som oppfattes som utrygt på kvelds- og 
nattestid til et sted som aktivt brukes av bydelens befolkning. Tøyen Torg 
ligger i et boligområde og er utenfor sentrum, og vil med dagens forskrift kun 
ha mulighet for åpningstid fram til kl. 0100/0130. For å ivareta hensynet til 
beboerne, samtidig som det ønskes å støtte opp om den 
transformasjonsprosessen som er i gang, foreslås det nå at adresser med fasade 
inn mot Tøyen Torg skal få åpningstid fram til kl. 0300/0330 på fredags- og 
lørdagskvelder, samt kvelder før hellig- og høytidsdager. 
 
Det er mulig å søke om utvidet åpningstid/skjenketid inne til kl. 03.00/03.30 
ved spesielle arrangementet tilknyttet festivaler etc. Det er mulig å søke utvidet 
skjenketid ute til kl. 24.00 ved spesielle arrangementer tilknyttet festivaler etc. 
 
Det er også foreslått en dispensasjonsordning ved spesielle arrangementer, 
festivaler etc. hvor Bydel Gamle Oslo etter søknad kan gi dispensasjon til 
utvidet åpningstid ute til kl. 24 for andre adresser enn de som er nevnt i § 5. 
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Dette er begrenset til områder regulert til frilufts- eller grøntområder innenfor 
Bydel Gamle Oslo. 
 
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt 
ned til enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige 
problemer. Det er fastsatt tydeligere kriterier for vedtak om innskrenket 
åpningstid dersom serveringsstedet ikke innen fastsatt frist retter opp 
dokumenterte støyproblemer. 
 
Det er også lagt inn en formulering om at det er bydelen som fatter vedtak ved 
tvilstilfeller etter denne forskrift, etter modell fra tilsvarende forskrift i 
bydelene Frogner og Grünerløkka. 
 
Forskriftsforslaget sendes ut på høring hos relevante parter før det endelig 
vedtas av Bydelsutvalget, og ny forskrift vil gjelde fra det tidspunktet det er 
kunngjort i Lovdata. 
 
Bydelsutvalget delegerer fullmakt til Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen 
om å fatte vedtak etter avsluttet høring, evt. ved ekstraordinært møte. 
 

  
  
  
avdelingsdirektør 
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