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PRØVEORDNING MED Å GI FEM BYDELER MYNDIGHET TIL Å 
FASTSETTE ÅPNINGSTIDER I EGEN BYDEL 
 
Sammendrag: 
Bydelsutvalgene i Ullern, Frogner, Grünerløkka, Alna og Søndre Nordstrand er delegert 
myndighet til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel, i første 
omgang i en forsøksperiode på to år. Skjenketiden følger stedets åpningstid inne og ute, men 
skjenking må opphøre en halv time før stengetid. Næringsetaten behandler søknadene på grunnlag 
av bydelsutvalgenes bestemmelser. Kun klagesaker og tvilstilfeller med hensyn til åpningstider 
skal behandles i bydelsutvalgene. 
 
Bydelsutvalget skal som nå avgi uttalelse til hver enkelt søknad, men ikke om åpnings-/skjenketid 
når nye bestemmelser er vedtatt.  
 
For bydelene Frogner og Grünerløkka gjelder delegasjonen ikke det som er definert som 
”skjenkeblekkspruten”. I vår bydel inkluderer denne Storgata, Torggata, Hausmanns gate, 
Brugata, Chr. Krohgs gate, Søndre gate, Herslebs gate, Trondheimsveien til Lakkegata skole, Thv. 
Meyers gate til Schleppegrells gate og Toftes gate mellom Seilduksgata og Schleppegrells gate. 
 
I tillegg har Dansens Hus, Blå og Parkteatret v/Parkteatret Bar åpningstid til kl. 03.30.      
 
Vurdering: 
Bydelsutvalget skal vedta åpningstider i områder utenfor ”skjenkeblekkspruten”. Retningslinjene 
kan være felles for alle områdene, eller de kan være mer eller mindre finmasket med hensyn til 
gater, veier, områder eller plasser.     
 
Bydelen er forskjellig med hensyn til boligstruktur, befolkningstetthet, trafikkområder osv., noe 
som kan være et argument for differensierte åpningstider. Samtidig er dagens erfaringer med 
”skjenkeblekkspruten” at steder som ligger svært nær hverandre har ulike åpningstider både inne 
og ute, fra kl. 01.00 til 03.30 og 22.00 til 24.00, noe som kan oppleves som urettmessig 
forskjellsbehandling. For å få en mest mulig lik behandling anbefaler derfor bydelsdirektøren at 
det fastsettes samme åpningstid i alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten”, med unntak for de 
tre kulturinstitusjonene som i dag har utvidet åpningstid inne. Blå har i tillegg også utvidet 
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åpningstid ute i dag. Blå ligger i et område uten boliger og bør får anledning til fortsette med 
utvidet åpningstid ute.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Åpningstidene for skjenkesteder i alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten” fastsettes 
som hovedregel til kl. 01.00 inne og kl. 22.00 ute.  

2. Det gjøres unntak for kulturinstitusjonene Dansens Hus, Blå og Parkteatret v/Parkteatret 
Bar som får åpningstid til kl. 03.30 inne. 

3. Blå får i tillegg beholde utvidet åpningstid ute til kl. 24.00. 
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