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SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE I BAKGÅRD VED 
MEMPHIS KAFE & BAR, THV. MEYERS GATE 63  
 
Sak anket inn av A på møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. desember 2009.  
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens flertallsinnstilling (1 SV, 1 H, 1 V, 1 F): 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 22.00/21.30 for Kafe-Bar Memphis AS ved 
Memphis Kafe & Bar, Thv. Meyers gate 63, i bakgården mellom Thv. Meyers gate og 
Markveien, anbefales.  
 
Ifølge skjenkeforskriftens §1 c) skal bakgårder som hovedregel ha åpningstid til kl. 20.00, der 
”hvor minst en boligenhet har vindu, dør eller balkong mot bakgården”. I dette tilfellet er det 
boliger i Thv. Meyers gate 65 B, som ligger inne i bakgården mot uteserveringen. 
 
Men i dette tilfellet stilles det spørsmål omkring om dette er en bakgård i henhold til 
forskriftens intensjon. Størrelsesmessig dekker bakgården et helt kvartal med svært spredt og 
til dels næringsbygg i selve bakgården. Det vedlagte satellittfotoet viser størrelsen i forhold til 
Olaf Ryes plass og bakgården der Cafe Kaos har fått unntak (byrådssak 1110/09). Det anføres 
at rekken av bygninger som vender mot Sofienberggata, Markveien og Nordre gate er 
henholdsvis ca. 20m, 50m og 75m unna sett innvendig. Olaf Ryes plass er også omgitt av 
bygninger på alle kanter, men er ikke en bakgård i forhold til skjenkeforskriften. 
 
Komiteen viser til andre og tredje ledd i skjenkeforskriftens §1-c) hvor følgende står ”Byrådet 
kan i tvilstilfelle avgjøre hva som skal regnes som bakgård etter denne bestemmelsen. Byrådet 
kan gjøre unntak fra åpningstidsbegrensningen. Det skal legges avgjørende vekt på den 
aktuelle bydels vurdering. Inntil søknaden om unntak er behandlet av byrådet, kan byrådet 
vedta midlertidig lengre åpningstid enn det som følger av første ledd.”. Basert på dette bes 
byrådet vurdere om dette skal regnes som en bakgård og at søker gis midlertidig utvidet 
åpningstid til 22.00/21.30 ute inntil dette er avklart. Det vises også til relevante momenter 
rundt vurdering av hva som er bakgård fra byrådssak 1110/09 angående Cafe Kaos. 
  
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens mindretallsinnstilling (2 A, 1 R): 
 
Vurdering: 
Det søkes om utvidet åpningstid ute i bakgården til kl. 22.00. Bydelsutvalget har tidligere 
vedtatt åpningstider inne og ute for områder utenfor ”skjenkeblekkspruten”, men ikke 
spesifikt for bakgårder. Etter å ha konferert med Næringsetaten fremmes derfor søknaden for 



politisk behandling. Det foreligger protest mot utvidet åpningstid fra Sameiet Markveien 42 
A, C, D og E som ligger på motsatt side i kvartalet.      
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 22.00/21.30 for Kafe-Bar Memphis AS ved 
Memphis Kafe & Bar, Thv. Meyers gate 63, i bakgården mellom Thv. Meyers gate og 
Markveien, anbefales ikke. Uteserveringer i bakgårder skal som hovedregel ha åpningstid til 
kl. 20.00, der ”hvor minst en boligenhet har vindu, dør eller balkong ( ) mot bakgården”. I 
dette tilfellet er det boliger i Thv. Meyers gate 65 B, som ligger inne i bakgården mot 
uteserveringen. Dette tilsier at forskriften bør følges og søknaden avslås. 


