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KLAGE OVER BYDELSUTVALGET GRÜNERLØKKAS VEDTAK I SAK  
100/12: FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG 
SKJENKESTEDER I BYDEL GRÜNERLØKKA – MED BEHANDLING I 
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Sammendrag: 
Bydelsadministrasjonen har mottatt en klage (se vedlegg) fra Torvbakkgata Borettslag hvor det 
klages på støy i forbindelse med utestedet Syng i Øvregate 7.  
 
Det klages på bydelsutvalgets vedtak 100/12 Forskrift om åpningstider i Bydel Grünerløkka. 
Administrasjonen har vært i kontakt med Næringsetaten som opplyser at en forskrift ikke kan 
påklages. Næringsetaten viser til muligheten til å benytte §5 i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder for Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, der det står følgende: 
 
§5: Innskrenkning av åpningstid 
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til 
enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer. 
Innskrenket åpningstid kan fastsettes med 14 dagers varsel basert på kvalifiserte klager fra 
beboere i nabolaget. 
 
Vurdering: 
Bydelsoverlegen har vurdert saken og gjør oppmerksom på at så lenge støyklagene omhandler 
ordensforhold som bråk og støy fra tilreisende til utestedet, og ikke støy fra utestedet i seg selv, 
gjelder ikke Forskrift om begrensning av støy – tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune. I slike 
tilfeller er det politiet som er den rette klageinstans.  
 
Administrasjonen vil gi en muntlig orientering om bydelsutvalgets alternativer for behandling av 
klagen.  
 
Klagen er sendt Syng til uttalelse. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken behandles som klagesak etter § 5 i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune.  
 
 
Behandling i HSK: 
 
Rødts forslag til vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen innstiller til bydelsutvalget å behandle saken som klagesak etter §5 i 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo 
kommune. På bakgrunn av klage fra nabolaget og erfaringsmessige støy og ordensmessige 
problemer innskrenkes åpningstiden for Øvregate 7 til kl. 01:00 inne og til 23:00 ute. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1SV, 1F) mot 1 (R) 
stemme for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen innstiller til bydelsutvalget å behandle saken som klagesak etter §5 i 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune.  
 
Merknad fra Rødt: 
Helse og Sosialkomiteen er enig med klager at det har foregått saksbehandlingsfeil. 

Saksbehandlingsfeil er det etter komiteens syn mulig å påklage. Hvis ikke Bydelsutvalget selv 
retter opp saksbehandlingsfeil, må det være mulig å klage saksbehandlingsfeil inn for Bystyret 
og/eller Fylkesmannen. Hvis det skal være aktuelt å vurdere senere å utvide åpningstiden i 
forskriften for Øvregate 7 anbefaler HSK at Bydelsutvalget tar klage til følge og at en eventuell 
utvidelse sendes ut på høring før endelig vedtak fattes. 
 
 
 
 
Behandling i BU: 
 
Bydelen har mottatt svar fra SYNG AS på naboklage fra Torvbakkgata borettslag. Svaret følger 
vedlagt. 
 
Vedtak: 
 
 
 


