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Marita Watne

Fra: Lasse Elden

Sendt: 4. oktober 2013 13:32

Til: Marita Watne

Kopi: Finn Arne Bovim

Emne: Vedrørende støyklagesaker ift serverings- og skjenkesteder - Oversikt over 

siste klagesaker

Det har vært flest støyklagesaker i Thorvald Meyers gate og i området rundt Blå, Vulkan og Kubaparken. 

 

Felles for støyklagesakene er at serverings- og skjenkestedene i liten grad har tatt innover seg hvordan virksomheten 

og da spesielt bruk av lyd- og musikkanlegg, påvirker naboen(e).  

Faktorer som hvordan lyd- og musikkanleggene er satt opp, bygningsmessige tiltak (lydisolering mv.) som er utført 

på stedet/i lokalene og spesielt hvordan lyd- og musikkanlegget faktisk brukes, jf. foregående punkter er av stor 

betydning.  

Således er ikke lokaliseringen av skjenkestedene (som adresse/steder) like relevant, utover det ovennevnte. 

 

Viktigere vil det være å se på stedets karakter og samt eiers evne og vilje til å følge opp og iverksette 

støyreduserende tiltak er viktige forutsetninger for et godt resultat.  

For nye  serverings- og skjenkesteder vil det være viktig at eier har gjort en kartleggingsjobb i forhold til å forebygge 

og redusere helseplager og at Teknisk forskrifter etterleves, herunder grenseverdier for forebygging av 

søvnforstyrrelser og andre helseplager 

for naboer og omgivelser. 

 

I bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelser i skjenkesaker, som sendes i kopi til søker, henvises det til 

bestemmelsene i veilederen Musikkanlegg og helse - Veileder til arrangører og kommuner. 

Veilederen skal bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt 

lydnivå og forebygge hørselsskader for publikum og ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler, treningssentre, 

diskoteker, restauranter og lignende. Veilederen skal kunne anvendes i kommunenes skjønnsutøvelse i miljørettet 

helsevernsaker, og bidra til ensartet vurdering av lydforholdene ved bruk av musikkanlegg og annen type forsterket 

lyd. 

 
Oversikt over klagesaker - støy - ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka: 

Saksnr: Sakstittel: Status: 

201290303 Støy fra musikk tilhørende Rubber Pub i Rosteds gate 15 fra beboere i samme bygning  Avsluttet 

201290072 Støy fra utestedet Blå  Pågående 

201291095 Nye Bør & Børsen - Overskjenking og støy  Pågående 

201291172 Klage på støy fra Fru Hagen  Avsluttet 

201290795 Musikkstøy - Konserter på Hausmania  Pågående 

201290881 Støyklage i forbindelse med uteservering i Trondheimsveien 20 A -Ocean Cafe Bar  Pågående 

201291172 Klage på støy fra Fru Hagen  Avsluttet 

201291251 Støy klage - To Kokker  Pågående (HEL) 

201291251 Musikkstøy Buffallo i Brugata 3 b Pågående (HEL) 

201301462 Klage på støy - Vulkan - Dansens hus kafe  Pågående 

201301718 Klage på støy fra Orlando's Pub  Pågående 

201291095 Nye Bør & Børsen - overskjenking og støy  Pågående 

201290966 Klage på støy fra Delicatessen  Avsluttet 

201300611 Klage på støy fra Bugges Eftf i Leirfallsgata - Markveien  Pågående 

201301465 Klage på støy - The Crossroad Club  Avsluttet 
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201301476 Støy fra Bar Boca  Avsluttet 

201301623 Klage på støy fra Kaikola  Pågående 

201301637 Klage på støy fra restaurant Monarkiet  Pågående 

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Lasse Elden  
spesialkonsulent, Miljørettet helsevern  
Bydel Grünerløkka 

Oslo kommune  
 
Telefon dir.: 23 42 26 75 
Mobil: 948 66 412 
Sentralbord: 02 180  
 
www.oslo.kommune.no   
 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må 

 


