
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 

Saksframlegg  
BU-sak 75/13 

 
 
Arkivsak: 201301196  

Arkivkode:   

Saksbeh: Marita Watne  

   
Saksgang:  
Bydelsutvalget 

Møtedato: 
20.06.2013 

 

   
 
 
SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, VANGUARD, 
TRONDHEIMSVEIEN 2 
 
Sammendrag: 
SBF AS søker om ny serverings- og skjenkebevilling, for Vanguard, Trondheimsveien 2. 
Åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30. Vanguard ligger 
innenfor ”skjenkeblekkspruten”.  
 
Vurdering: 
Bydelsoverlegen påpeker i sin medisinskfaglige uttalelse følgende: ”støysonekartet for området 
viser at boligene i området har fasader (mot Thorvald Meyers gate, Korsgata og Herslebs gate) 
som ligger i rød sone. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet 
til støyfølsomme bruksformål. Forutsatt at boenhetene er gjennomgående, vil uteservering i 
bakgården frata boenhetene muligheten til å ha en stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal 
med tilfredsstillende støyforhold. Bydelsoverlegen fraråder at omsøkt bevilling for uteservering 
med åpnings- og skjenketid til klokken 00.00/23.30 ved Vanguard, Trondheimsveien 2, innvilges, 
jf. Oslo kommunes forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger § 1 c.  
 
Bydelsdirektøren er i tvil om uteområdet det søkes serverings- og skjenkebevilling for er å anse 
som en bakgård. Uteområdet er stort og er i hovedsak omgitt av et kultursenter, kontorer og et 
øvingshotell. Det er noen boliger som ligger ut mot Thorvald Meyers gate, hvor de øverste 
etasjene vil ha utsyn mot området uteserveringen er tenkt plassert, men det er likevel avstand til 
serveringsstedet. Bydelsdirektøren anser, på tross av bydelsoverlegens uttalelse, utområdet for 
ikke å defineres som en bakgård.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, fra SBF AS for Vanguard, Trondheimsveien 2, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30 anbefales så fremt 
tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske installasjoner 
tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre 
forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og publikumsområder 
overholdes.  


