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Till
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Sammanträde 2009-04-16

Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholtillstånd på Nox Restaurang, Grev
Turegatan 30, 102 42 Stockholm. Dnr 2009-241-507
Förslag till beslut
1. Saris Mat & Vin AB, Box 5292, 102 42 Stockholm bör ej utifrån en social
bedömning beviljas tillstånd att på Nox Restaurang, Grev Turegatan 30, 114 38
Stockholm, till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker kl. 11.00 02.00.
2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndenheten.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Anna-Lena Christensson Österberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Yttrande begärs av stadsdelsnämnden angående Nox Restaurang, Grev Turegatan 30, 114
38 Stockholm. Saris Mat & Vin AB, Box 5292, 102 42 Stockholm ansöker om tillstånd
att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker på Nox Restaurang, Grev
Turegatan 30, 114 38 Stockholm kl. 11.00 – 02.00. Förvaltningen bedömer att det finns en
stor risk för olägenheter för närboende och oordning efter kl. 01.00 på grund av
restaurangens läge mitt emot ett bostadsområde och föreslår därför att nämnden avstyrker
ansökan om alkoholtillstånd mellan kl. 01.00 och 02.00.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom socialstjänstavdelningen, Östermalms
stadsdelsförvaltning. Fältassistenterna har vidtalats.
Bakgrund
Remiss till stadsdelsnämnden inkom 2009-03-18, svar skall ges inom en månad. Av
stadens riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige 1999 framgår att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid tillståndsenhetens slutliga
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ställningstagande. Stadsdelsnämndens yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa
sociala olägenheter som finns eller kan befaras uppstå om ett serveringstillstånd beviljas.
Bakgrund
Remiss till stadsnämnden inkom 2009-03-18, svar skall ges inom en månad. Av stadens
riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige 1999 framgår att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid tillståndsenhetens slutliga
ställningstagande. Stadsdelsnämndens yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa
sociala olägenheter som finns eller kan befaras uppstå om ett serveringstillstånd beviljas.
Saris Mat & Vin AB, Box 5292, 102 42 Stockholm ansöker om utökad serveringstid att
servera vin, öl och sprit till allmänheten inomhus kl. 11.00 - 02.00 på Nox Restaurang,
Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Den nuvarande serveringstiden är kl.11.00 - 01.00
inomhus och kl. 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Ansökan avser ägarskifte.
Nox restaurang är belägen på Grev Turegatan 30, i en fastighet som ligger mellan
Linnégatan och Humlegårdsgatan vägg i vägg med Summit – Konferens & Event
Stockholm. Snett mitt emot restaurangen finns bostadshus lika så finns det bostäder längre
ner på gatan. Restaurangen består av kök och matsal på gatuplanet, av en bar en trappa
upp samt en uteservering på en del av innegården som gränsar mot en kyrka,
affärsfastigheter, restaurang Hotellet och en gavel av ett bostadshus. Restaurangens
matsal på gatuplanet är under renovering. Vid förvaltningens besök berättar Sara Shalabi,
vd och ägare att man räknar med en nyöppning av Nox Restaurang i slutet av april. Man
kommer att ha en åldersgräns på 25 år. Man ämnar inte ha någon klubbverksamhet men
har en diskjockey på fredags och lördagskvällar.
Närpolischefen Erik Forsell anser att en utökad serveringstid inte bör beviljas på grund av
de många bostäder i den omedelbara närmiljön. Han befarar att det i samband med den
senare stängningen kommer att uppstå ordningsproblem och fylleri som stör de
kringboende.
Förvaltningens förslag
Uppgifterna från närpolisen om att den senare stängningstiden befaras leda till ökade
oroligheter i fråga om ordning och nykterhet kan enligt förvaltningens uppfattning utgöra
sociala olägenheter i Nox Restaurangs omedelbara omgivning, vilket kan störa de
kringboende. Förvaltningen föreslår därför att nämnden utifrån en social bedömning
tillstyrker att Saris Mat & Vin AB, Box 5292, 102 42 Stockholm, beviljas tillstånd att
servera vin, öl och spritdrycker till allmänheten inomhus vid Nox Restaurang, Grev
Turegatan 30 kl. 11.00 - 01.00 och på uteservering kl. 11.00 – 22.00 och att nämnden
överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.
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