




Oslo kommune

   
Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 

 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 
Tollbugata 27 
0157 OSLO 

   Dato: 11.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201290945-5 ,  944 

SØKNAD OM TILVIRKNING TIL EGET STED OG IMPORT TIL EGEN 

VIRKSOMHET, BRU: VULKAN PUB, MARIDALSVEIEN 13 

Søknaden er behandlet administrativt etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget (vedtak i møte 
20. juni 2013). 

Vurdering: 
BRU: Vulkan Pub har skjenkebevilling med åpningstid inne: 03:30, åpningstid ute: 
00:00/23:30. Bydelen har utover dette ingen innsigelser på om stedet skal få opprette 
tilvirkning til eget sted og import til egen virksomhet.  

Bydelsdirektørens innstilling: 
Søknad om tilvirkning til eget sted og import til egen virksomhet for BRU: Vulkan Pub, 
Maridalsveien 13, anbefales.  

Med hilsen 

Tage Guldvog 
avdelingsdirektør helse og sosial  

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

postmottak@bga.oslo.kommune.no 

   Dato: 20.06.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASAB-2013-01444 Abry, Anne  02118 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra TAMARA CAFE AS om serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Tamara Kaffe, Toftes gate 50A. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Anne Abry  
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 02118 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Tamara Kaffe 

Telefon 

  

Gateadresse 

Toftes gate 50A 

Postnr. 

0556 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

TAMARA CAFE AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

911871092 

Selskapsform 

Postadresse 

Toftes gate 50A 

Postnr. 

0556 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

90082280 

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling Eierskifte 

Beskrivelse 

Åpningstid inne 

03.30 

Skjenketid inne 

03.00 

Åpningstid ute 

00.00 

Skjenketid ute 

23.30 

Det bemerkes at Tamara Cafe er innvilget utvidet åpningstid i byrådssak 1273/05 og 1021/05. 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 

   Dato: 05.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301247-4 Tage Guldvog,  944 

TAMARA KAFFE - BEVILLING  

Administrasjonens innstilling 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte, fra TAMARA CAFE AS for 
Tamara kaffe Toftes gate 50A, 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.  

Med hilsen 

Tage Guldvog 
Avdelingsdirektør Helse og sosial 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 







Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 

   Dato: 05.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301260-4 Tage Guldvog,  944 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 

MOGADORCAFE, TOFTES GATE 41 

Administrasjonens innstilling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte fra CASA PLUSS AS for 
Mogadorcafe, Toftes gate 41, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid 
ute: 23:00/22:30, 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.  

Med hilsen 

Tage Guldvog                                                                                             Hodan Ahmed                                             
avdelingsdirektør helse og sosial                                                                førstekonsulent 
                                                                                                                  



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Til saken 

   Dato: 05.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301260-3 Hodan Ismail Ahmed,  944 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE MOGADOR CAFE 

Det vises til mottatt oversendelse av søknad fra CASA PLUSS AS for Mogador cafe, Toftesgate 41 
i forbindelse med fornyelse av serverings- og skjenkebevilling  av Mogador cafe, Toftesgate 41. 
Næringsetaten viser til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens 
helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. 
ledd c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og 
uro. 

Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har ikke mottatt klagesaker knyttet til stedet eller tidligere eier. 
Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til at stedets karakter eller at utviklingstrekk i nærmiljøet 
vil kunne ha negativ innvirkning lokalsamfunnet eller på befolkningens helse. 
Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved 
siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested. 

For virksomheter som benytter lyd- og musikkanlegg, henviser bydelsoverlegen til veilederen 
Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner, kapitel 8 - Regelverket om høy 

lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig 
vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og 
rekreasjon. 

Medisinskfaglig uttalelse 
Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til forhold som tilsier at omsøkt bevilling ved Mogador 
cafe. Toftesgate 41 ikke skal kunne innvilges. 

Dett er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 

Med hilsen 
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Med hilsen 

Heidi Larssen, 
bydelsdirektør 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Bydel Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no 

   Dato: 28.06.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASAB-2013-01451 Sjønnesen, Inger  01708 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra CAFE 33 AS om Serverings- skjenkebevilling 
Eierskift ved Cafe 33, Thorvald Meyers gate 33. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Sjønnesen, Inger  
saksbehandler 

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 



Saksnr: 01708 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Cafe 33 

Telefon 

  

Gateadresse 

Thorvald Meyers gate 33 

Postnr. 

0555 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

CAFE 33 AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

911958317 

Selskapsform 

Aksjeselskap 

Postadresse 

Thorvald Meyers gate 33 

Postnr. 

0555 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

  

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling Eierskifte 

Beskrivelse 

«TypeBeskrivelse» 

Åpningstid inne 

03.30 

Skjenketid inne 

03.00 

Åpningstid ute 

00.00 

Skjenketid ute 

23.30 

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 

   Dato: 05.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301311-4 Tage Guldvog,  944 

SØKNAD OM BEVILLING- CAFE 33 EIERSKIFTE 

Administrasjonens innstilling 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte fra CAFE 33 AS for Cafe 33, 
Thorvald Meyers gate 33, 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.  

Med hilsen 

Tage Guldvog                                                                                            
avdelingsdirektør 
helse og sosial 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Til saken 

   Dato: 04.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301311-2 Hodan Ismail Ahmed,  944 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE CAFE 33 

Det vises til mottatt oversendelse av søknad fra CAFE 33 AS om serverings- skjenkebevilling 
eierskifte ved Cafe 33, Thorvald Meyers gate 33D. 

Næringsetaten viser til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens 
helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. 
ledd c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og 
uro. 

Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har ikke mottatt klagesak knyttet til stedet eller tidligere eier. Bydelsoverlegen har 
erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved siden av, lett oppstår 
sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested.   

 Bydelsoverlegen henviser til veilederen Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner, 

kapitel 8 - Regelverket om høy lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil 
bydelsoverlegen legge særlig vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, 
søvn, hvile og rekreasjon. 

Medisinskfaglig uttalelse 
Bydelsoverlegen  har ingen grunn til å ikke anbefale søknaden dersom regelverket om høy lyd 
vedlikeholdes og hensyn til naboer ivaretas. 

Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 

Med hilsen 
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Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.

Med hilsen 

Heidi Larssen, 
Bydelsdirektør 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Grünerløkka  
postmottak@bgr.oslo.kommune.no 

   Dato: 01.07.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASNY-2013-01518 Walayat, Ifzal  03066 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra BUGGES DRIFT AS om Serverings- 
skjenkebevilling Ny ved Bugges Eftf, Leirfallsgate 6. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Ifzal Walayat 
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 03066 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Bugges Eftf 

Telefon 

  

Gateadresse 

Leirfallsgate 6 

Postnr. 

0550 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

BUGGES DRIFT AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

912112276 

Selskapsform 

Postadresse 

Leirfallsgata 6 

Postnr. 

0550 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

47359989 

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling  

Beskrivelse 

NY 

Åpningstid inne 

01.00 

Skjenketid inne 

00.30 

Åpningstid ute 

23.00 

Skjenketid ute 

22.30 

Godkjent og ekspedert elektronisk 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 

   Dato: 05.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301260-4 Tage Guldvog,  944 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, BUGGES EFTF, 

LEIRFALLSGATA 6. 

Administrasjonens innstilling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte fra BUGGES DRIFT AS for Bugges 
eftf., Leirfallsgata 6, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
23:00/22:30, 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 og at det tas hensyn til naboers behov 
for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvilke og rekreasjon. 

Med hilsen 

Tage Guldvog                                                                                 Hodan Ahmed 

avdelingsdirektør                                                                            førstekonsulent 

helse og sosial 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 

   Dato: 04.07.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301313-2 Hodan Ismail Ahmed,  944 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE BUGGES EFT  

Det vises til mottatt oversendelse av søknad fra  BUGGES DRIFT AS om Serverings- 
skjenkebevilling ny ved Bugges Eftf, Leirfallsgate 6. 

Næringsetaten viser til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens 
helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. 
ledd c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og 
uro. 

Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har mottatt klagesak knyttet til stedet eller tidligere eier datert 22.02. Klagen gjaldt 
støy fra beboere som mente støygrensene overskrev de tillatte verdiene. 

Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved 
siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested.   

 Bydelsoverlegen henviser til veilederen Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner, 

kapitel 8 - Regelverket om høy lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil 
bydelsoverlegen legge særlig vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, 
søvn, hvile og rekreasjon. 

Medisinskfaglig uttalelse 
Bydelsoverlegen anbefaler søknaden dersom regelverket om høy lyd vedlikeholdes og hensyn 
til naboer ivaretas. 

Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 
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Med hilsen 

Heidi Larssen 
Bydelsdirektør 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no 

   Dato: 08.07.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASNY-2013-00647 Walayat, Ifzal  02289 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra DACKEL & SON AS om innførsel til egen 

virksomhet ved Pjoltergeist, Fredensborgveien 35. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Ifzal Walayat 
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 02289 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Pjoltergeist 

Telefon 

  

Gateadresse 

Fredensborgveien 35 

Postnr. 

0178 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

DACKEL & SON AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

999147879 

Selskapsform 

Postadresse 

Hjelms gate 6 B 

Postnr. 

0355 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

90535493 

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Innførsel til egen virksomhet 

Beskrivelse 

Søknad om innførsel til 
egen virksomhet

Åpningstid inne 

01.00 

Skjenketid inne 

00.30 

Åpningstid ute 

  

Skjenketid ute 

  



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

Bydelsadministrasjonen

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 
postmottak@nae.oslo.kommune.no 

   Dato: 16.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201300982-6 Marita Watne,  944 

SØKNAD OM INNFØRSEL AV ALKOHOL TIL EGEN VIRKSOMHET  

PJOLTERGEIST, FREDENSBORGVEIEN 35 

Søknaden er behandlet administrativt etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget (vedtak i møte 
20. juni 2013).  

Vurdering: 
Pjoltergeist har skjenkebevilling med åpningstid inne: 01:00/00:30.  
Bydelen har utover dette ingen innsigelser på om stedet skal få innførsel til egen virksomhet. 

Bydelsdirektørens innstilling: 
Søknad om innførsel til egen virksomhet, fra DACKEL & SON AS for Pjoltergeist, 
Fredensborgveien 35, anbefales.  

Med hilsen 

Marita Watne 
førstekonsulent helse og sosial 

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no 
   Dato: 09.07.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASAB-2013-01579 Bakken, Merethe Rognstad  04184 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra UNDER THE BRIDGE AS om serverings- 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Dansens Hus, Møllerveien 2. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Merethe R. Bakken 
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 04184 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Dansens Hus 

Telefon 

  

Gateadresse 

Møllerveien 2 

Postnr. 

0182 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

UNDER THE BRIDGE AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

998443415 

Selskapsform 

Postadresse 

Thorvald Meyers gate 32 

Postnr. 

0555 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

  

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling  

Beskrivelse 

Eierskift

Åpningstid inne 

03.30 

Skjenketid inne 

03.00 

Åpningstid ute 

23.00 

Skjenketid ute 

22.30 

Godkjent og ekspedert elektronisk 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

Bydelsadministrasjonen

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 
postmottak@nae.oslo.kommune.no 

   Dato: 20.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

ASAB-2013-01579 201301377-5 Marita Watne,  944 

SØKNAD OM SERVERINGS – OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE,   

DANSENS HUS, MØLLERVEIEN 2 

Søknaden er behandlet administrativt etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget (vedtak i møte 
20. juni 2013). 

Vurdering: 
Bydelsoverlegen har mottatt én klagesak knyttet til stedet eller tidligere eier august 2013. 
Klagen gjaldt støy fra beboere som mente støygrensene overskrev de tillatte verdiene. 
Bydelsoverlegen skriver i den medisinskfaglige uttalelse: Bydelsoverlegen anbefaler søknaden 

dersom regelverket om høy lyd vedlikeholdes og hensyn til naboer ivaretas. 

Bydelsdirektørens innstilling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte, fra UNDER THE BRIDGE AS for 
Dansens Hus, Møllerveien 2, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid 
ute: 23:00/22:30, 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.  

Med hilsen 

Marita Watne 
førstekonsulent helse- og sosial  

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Til saken 

   Dato: 12.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301377-3 Hodan Ahmed,  944 

MEDISNSKFAGLIG UTTALELSE DANSENS HUS 
Det vises til oversendt søknad fra UNDER THE BRIDGE AS om serverings- 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Dansens Hus, Møllerveien 2. Næringsetaten viser til 
alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1.ledd 
c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og 
uro. 

Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har mottatt én klagesak knyttet til stedet eller tidligere eier august 2013. 
Klagen gjaldt støy fra beboere som mente støygrensene overskrev de tillatte verdiene. 
Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved 
siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested.   

Bydelsoverlegen henviser til veilederen Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og 

kommuner, kapitel 8 - Regelverket om høy lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle 
klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig vekt på berørte naboers behov for 
tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. 

Medisinskfaglig uttalelse 
Bydelsoverlegen anbefaler søknaden dersom regelverket om høy lyd vedlikeholdes og hensyn 
til naboer ivaretas. Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således 
ikke påklages. 



2

Med hilsen 

Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 

Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no 

   Dato: 10.07.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASAB-2013-01580 Walayat, Ifzal  02624 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra PANE & VINO AS om serverings- 
skjenkebevilling etter eierskift ved PANE & VINO , TRONDHEIMSVEIEN 37. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Ifzal Walayat 
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 02624 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

PANE & VINO  

Telefon 

  

Gateadresse 

TRONDHEIMSVEIEN 37 

Postnr. 

0560 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

PANE & VINO AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

911903091 

Selskapsform 

Postadresse 

Trondheimsveien 37 

Postnr. 

0560 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

22686130 

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling Eierskift 

Beskrivelse 

Eierskifte 

Åpningstid inne 

01:00 

Skjenketid inne 

00:30 

Åpningstid ute 

23:00 

Skjenketid ute 

22:30 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

Bydelsadministrasjonen

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 
postmottak@nae.oslo.kommune.no 

   Dato: 16.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301379-4 Marita Watne,  944 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, PANE & 

VINO, TRONDHEIMSVEIEN 37 

Søknaden er behandlet administrativt etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget (vedtak i møte 
20. juni 2013).  

Bydelsdirektørens innstilling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte, fra PANE & VINO AS for Pane & 
Vino, Trondheimsveien 37, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 
23:00/22:30, 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.  

Med hilsen 

Marita Watne 
førstekonsulent helse- og sosial  

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Til saken 

   Dato: 12.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301379-2 Hodan Ahmed,  944 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE PANO& VINO AS 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra PANO & VINO AS om 
serverings- skjenkebevilling etter eierskifte.

Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har ikke mottatt klagesak knyttet til stedet eller tidligere eier. 

Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved 
siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested.  Bydelsoverlegen henviser til veilederen Musikkanlegg og helse - 

veileder til arrangører og kommuner, kapitel 8 - Regelverket om høy lyd og punktene 8.1.1 og 
8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig vekt på berørte naboers 
behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. 

Medisinskfaglig vurdering 
Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til forhold som tilsier at omsøkt bevilling fra PANO 
&VINO AS ikke skal kunne innvilges. 

Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 

Med hilsen 

Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 
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Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  



Oslo kommune
Næringsetaten 

   
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no  

   Dato: 26.07.2013 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASNY-2013-01692 Throndsen, Synnøve  03101 

SØKNAD OM BEVILLING 

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra TH 25 DRIFT AS om serverings- og 
skjenkebevilling ved Bar Django Grünerløkka, Thorvald Meyers gate 25. 

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og 
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg 
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.  

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 

eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  

Med hilsen 

Synnøve Throndsen 
saksbehandler 



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM 

SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

Saksnr: 03101 

1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Bar Django Grünerløkka 

Telefon 

  

Gateadresse 

Thorvald Meyers gate  25 

Postnr. 

0555 

Bydel 

Grünerløkka  

2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

TH 25 DRIFT AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

912198138 

Selskapsform 

Postadresse 

c/o Fiala Regnskap AS 

Postnr. 

0130 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

  

3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Serverings- skjenkebevilling Ny 

Beskrivelse 

Serverings- og 
skjenkebevilling inne på 
gateplan  

Åpningstid inne 

03.30 

Skjenketid inne 

03.00 

Åpningstid ute 

  

Skjenketid ute 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

Bydelsadministrasjonen

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Næringsetaten 
postmottak@nae.oslo.kommune.no 

   Dato: 23.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

ASNY-2013-01692 201301423-4 Marita Watne,  944 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING,  BAR DJANGO, 

THORVALD MEYERS GATE 25 

Søknaden er behandlet administrativt etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget (vedtak i møte 
20. juni 2013). 

Vurdering: 
Tidligere eier av serveringsstedene, som har vært drevet i de samme lokalene, har hatt flere 
klager knyttet til støy fra musikk- og ventilasjonsanlegg. Stedet har ikke vært i drift på flere år. 
Det foreligger nå et eierskifte og nye eiere kan ikke heftes for støyklager rettet mot tidligere 
eier.  

I sak 67/09 fra bydelsutvalgets møte 17. juni 2009 hvor det ble søkt om serverings- og 
skjenkebevilling i Thorvald Meyers gate 25, ble det påpekt at stedet ikke var tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Det ble påpekt at stedet ikke hadde handicaptoalett og at inngangspartiet 
ikke var tilgjengelig for rullestolbrukere. Bydelsadministrasjonen påpeker at dette er en 
forutsetning for at stedet skal kunne drives i dette lokalet.  

Bydelsdirektørens innstilling: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra TH 25 DRIFT AS for Bar Django Grünerløkka, 
Thorvald Meyers gate 25, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, 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 og med forbehold om at det tas hensyn til naboers behov for 
tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon.  
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Med hilsen 

Marita Watne 
førstekonsulent helse- og sosial  

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka 

   
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
 Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

Til saken

   Dato: 20.08.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201301423-2 Hodan Ahmed,  944 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE- BAR DJANGO 

Det vises til Næringsetatens oversendelse av 26.07.2013 i forbindelse med søknad om 
bevilling, ny serverings- og skjenkebevilling for Bar Django i Thorvald Meyers gate 25. 
Bydelsoverlegen skal etter lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 
Vurdering 
Baren skal åpnes i Thorvald Meyers gate 25 i første etasje i et boligområde. 

Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
Bydelsoverlegen har tidligere mottatt klagesaker knyttet til stedet eller tidligere eier. Disse 
sakene gjaldt støy.  

Vurdering 
Bydelsoverlegen har erfaringer med at det, spesielt i bygg med boliger i etasjen(e) over og ved 
siden av, lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager for berørte naboer når det etableres 
serverings- og skjenkested. 

For virksomheter som benytter lyd- og musikkanlegg, henviser bydelsoverlegen til veilederen 
Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner, kapitel 8 - Regelverket om høy 

lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig 
vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og 
rekreasjon 

Medisinskfaglig uttalelse 
Bydelsoverlegen anbefaler omsøkt skjenkebevilling, dersom det tas hensyn til naboer og sørges 
for tilstrekkelig isolering og andre støydempende tiltak, slik at det ikke skapes helsefarlig støy 
for beboerne.   

Dett er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 
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Med hilsen 

Finn Bovim 
Bydelsoverlege 

Hodan Ahmed 
førstekonsulent 


