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REVIDERING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERI NGS- 
OG SKJENKESTEDER I BYDEL GRÜNERLØKKA- MED BEHANDLIN G I 
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av vedtak fattet i bydelsutvalget 20. juni sak 78/13 Endringsforslag til paragraf 4 i 
forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, vil forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i bydel Grünerløkka nå legges frem til revidering.  
 
Vedtak fattet i Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget (BU) ber Helse- og sosialkomiteen (HSK) legge frem en sak om revisjon av 
skjenkeforskriften for bydelen til BU-møtet 31. oktober 2013. HSK kan se på saken i sin fulle 
bredde, men skal uansett vurdere åpningstidene for uteservering på Blå. BU har en ambisjon om 
at foreslåtte endringer i skjenkeforskriften sendes på høring rett etter den 31. oktober 2013 og 
behandles av HSK og deretter BU tidlig på nyåret 2014.  
 
 
Det gjøres oppmerksom på at det i sak 92/13 Klage over bydelsutvalget Grünerløkkas vedtak i sak 
100/12: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel Grünerløkka, behandlet 
i bydelsutvalget, ble gjort følgende vedtak: 
 
Vedtak fattet i bydelsutvalget: 
Klagen tas ikke til følge. Saken behandles i sammenheng med vedtatte revisjon av 
skjenkeforskriften, jf bydelsutvalgets vedtak i sak 78/13. Vedtaket sendes Næringsetaten til 
orientering. 
 
 
Bydelsdirektøren legger ikke frem forslag til vedtak.  
 
Vedlegg: 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel Grünerløkka 
Oversikt over serverings- og skjenkesteder i bydel Grünerløkka 
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Kart over «skjenkeblekkspruten» 
Oversikt over klager behandlet av bydelsadministrasjonen 
Klage fra Torvbakkgata borettslag 
Uttalelse fra Syng 
 
 
 
Behandling i HSK: 

§ 4. Utvidede åpningstider 

       Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30: 

Olaf Ryes plass 11 

Forslag fra H, SV og V: 

Brenneriveien 9 

Møllerveien 2 

Maridalsveien 3, 13 A-E, 17 A og B 

endres til: 

Området vest for Akerselva avgrenset av Ankerbrua i sør, Kubaparken i nord og Maridalsveien / 

Hausmanns gate i vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene som tas med. 

Området rundt Birkelunden, mer bestemt de delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes 

gate som omkranser Birkelunden. 

Berørte adresser er: 

Brenneriveien 1 – 11 

Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42 

Møllerveien 2 – 6 

Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19  

Vestre Elvebakke 3 – 14 

Østre Elvebakke 1 – 7 

Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14 

Seilduksgata 17, 19 og 23 A 

Toftes gate 30, 32, 48 og 50 

 

Votering: 

H, SV, og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) 
stemmer. 
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Forslag fra AP: 

Øvregate 7 strykes 

Votering: 
As forslag til vedtak falt med 4 (3A, 1R) mot 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) stemmer. 

 

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 på helgekvelder (fredags- og lørdagskvelder, 

samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager): 

Trondheimsveien 113 

Forslag fra H, SV og V: 

Området rundt Olaf Ryes plass, mer bestemt de delene av Grüners gate, Sofienberggata og 

Markveien som omkranser Olaf Ryes Plass. 

Berørte adresser er: 

Olaf Ryes plass 1, 2, 3 A og B, 4  – 12 

Grüners gate 9 A 

Sofienberggata 6 

 
Votering: 
H, SV og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) 
stemmer.  

 

Forslag fra MDG: 

Markveien 35B  

 
Votering: 
MDGs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. 

 

Forslag fra V: 

Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass. 

Lørenveien 44 (Løren senter) 
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Forslaget ble delt i to. Det ble først stemt over adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass, 
dernest ble det stemt over Lørenveien 44 (Løren senter). 

Votering: 

Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. 

Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. 

Forslag fra AP: 

Øvregate 7 

Votering: 

As forslag til vedtak falt med 6 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F, 1R) mot 3 (3A) stemmer.  

 

Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00: 

Forslag fra H, SV og V: 

Maridalsveien 13 A-E, 17 A og B  

endres til: 

Området vest for Akerselva avgrenset av Ankerbrua i sør, Kubaparken i nord og Maridalsveien / 

Hausmanns gate i vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene som tas med. (SV 

ønsker ikke området rundt Argentina Grill med så dette er tatt ut). 

Området rundt Birkelunden, mer bestemt de delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes 

gate som omkranser Birkelunden. 

Berørte adresser er: 

Brenneriveien 1 – 11 

Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42 

Møllerveien 2 – 6 

Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19  

Vestre Elvebakke 3 – 12 

Østre Elvebakke 1 – 5 

Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14 

Seilduksgata 17, 19 og 23 A 

Toftes gate 30, 32, 48 og 50 
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Votering: 

H, SV og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) 
stemmer. 

Forslag fra H og V: 

Området rundt Argentina Grill er tatt med her 

Berørte adresser er: 

Vestre Elvebakke 14 

Østre Elvebakke 7 

 

Votering: 

H og Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV, 1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer.  

 

 Uteserveringer med åpningstid etter kl. 23.00 kan gis på vilkår av at musikk ikke spilles mellom kl. 23.00 

og kl. 10.00. Overtredelse av vilkår kan medføre at stedets uteservering må stenge tidligere. 

Forslag fra H og V: 

       Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00 på helgekvelder (fredags- og 

lørdagskvelder, samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager): 

Området rundt Olaf Ryes plass, mer bestemt de delene av Grüners gate, Sofienberggata og 

Markveien som omkranser Olaf Ryes Plass. 

Berørte adresser er: 

Olaf Ryes plass 1, 2, 3 A og B, 4  – 12 

Grüners gate 9 A 

Sofienberggata 6 

Thorvald Meyers gate 57 

 

Votering: 

H og Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV, 1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer.  

 

Forslag fra V: 

Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass. 
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Lørenveien 44 (Løren senter) 

 

Forslaget ble delt i to. Det ble først stemt over adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass. 
Dernest ble det stemt over Lørenveien 44 (Løren senter).  

Votering: 

Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV,1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer. 

Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV,1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer.  

 
Vedtak i HSK: 

§ 4. Utvidede åpningstider 

       Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30: 

Olaf Ryes plass 11 

Området vest for Akerselva avgrenset av Ankerbrua i sør, Kubaparken i nord og Maridalsveien / 

Hausmanns gate i vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene som tas med. 

Området rundt Birkelunden, mer bestemt de delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes 

gate som omkranser Birkelunden. 

Berørte adresser er: 

Brenneriveien 1 – 11 

Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42 

Møllerveien 2 – 6 

Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19  

Vestre Elvebakke 3 – 14 

Østre Elvebakke 1 – 7 

Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14 

Seilduksgata 17, 19 og 23 A 

Toftes gate 30, 32, 48 og 50 

 

Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 på helgekvelder (fredags- og lørdagskvelder, 

samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager): 

Trondheimsveien 113 

Området rundt Olaf Ryes plass, mer bestemt de delene av Grüners gate, Sofienberggata og 

Markveien som omkranser Olaf Ryes Plass. 
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Berørte adresser er: 

Olaf Ryes plass 1, 2, 3 A og B, 4  – 12 

Grüners gate 9 A 

Sofienberggata 6 

Markveien 35B  

 

Adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass. 

Lørenveien 44 (Løren senter) 

 

Følgende steder kan få utvidet åpningstid ute til kl. 24.00: 

Området vest for Akerselva avgrenset av Ankerbrua i sør, Kubaparken i nord og Maridalsveien / 

Hausmanns gate i vest. For sistnevnte gater er det kun østsiden av disse gatene som tas med. (SV 

ønsker ikke området rundt Argentina Grill med så dette er tatt ut). 

Området rundt Birkelunden, mer bestemt de delene av Schleppegrells gate, Seilduksgata og Toftes 

gate som omkranser Birkelunden. 

Berørte adresser er: 

Brenneriveien 1 – 11 

Hausmannsgate 14, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40 og 42 

Møllerveien 2 – 6 

Maridalsveien 3, 9, 11, 13, 15, 17 og 19  

Vestre Elvebakke 3 – 12 

Østre Elvebakke 1 – 5 

Schleppegrells gate 8, 10, 12 og 14 

Seilduksgata 17, 19 og 23 A 

Toftes gate 30, 32, 48 og 50 

 

Merknad fra Rødt: 
Rødt velger ikke å fremme konkrete forslag til endringer av forskrift i denne saken. Rødt vil 
avvente høringssvarene. Vi håper at høringssvarene blir gode og representative, særlig fra 
beboerne i nærheten av skjenke- og serveringsstedene. Men det betyr ikke at Rødt ikke har en 
mening om utviklingen av alkoholpolitikken i bydel Grünerløkka. 
Økt tilgjengelighet, øker forbruket og dermed også skadene og ulempene ved alkohol. Det er ca. 
135 steder med skjenkebevilling i bydelen. 45 av skjenkestedene ligger i Thorvald Meyersgate, og 
det er 25 skjenkesteder bare på Vulkanområdet.  
Rødt mener at Grünerløkka først og fremst skal være et sted der folk kan leve og bo. Vi vil derfor 
redusere antallet skjenkesteder og begrense skjenketida til midnatt de fleste steder og de fleste 
ukedager. 
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Rødt er også opptatt av lønns- og arbeidsforholdene til de som arbeider i restaurant- og 
serveringsbransjen. For de som satser på et yrke i bransjen må arbeidstidene bli mer levelige og 
lønna må opp. Det er ikke mer enn 2-3 steder av de 135 med skjenkebevilling som har inngått 
tariffavtale. Bedre skjenkekontroll vil bedre både arbeidsforhold og folkehelsa. Vi ser også fram til 
at ordningen med regionale verneombud skal få den samme effekten her som innenfor bygg og 
anlegg. 
  
At Grünerløkka først og fremst er et boligområde betyr at det skal være rolig og trygt. Det skal 
være gode rekreasjonsmuligheter for alle. Bydelen trenger også utesteder der folk kan spise og 
drikke godt. Men dette må ikke gå utover nattesøvn for de som skal på skole og arbeid. 
Noe av det største problemet er den såkalte «skjenkeblekkspruten», der Bystyret har bestemt at det 
skal være åpningstid inne til kl. 03:30 og ute til kl. 24:00 i alle ukens sju dager.  
Utenfor skjenkeblekkspruten har bydelen fått delegert myndighet til å bestemme åpningstid. 
Flertallet i Bydelsutvalget har gått langt i å utvide det reelle omfanget av skjenkeblekkspruten, 
særlig i området Vulkan, Grünersgata og områder langs med Akerselva. I disse områdene er det 
heller ingen begrensninger på hverdager. Nå tyder det på en ytligere utvidelse. 
Skjenke og åpningsregimet i bydel Grünerløkka har blitt langt mer liberalt i denne perioden. SV 
har gått fra å være restriktive til å være liberale i skjenkepolitikken.  
  
Til forslagene: Forslagene fra Arbeiderpartiet (AP) og SV viser at de ikke har satt seg godt nok 
inn i problemstillingene, særlig i forbindelse med Blå og Syng. At Blå har gjennomført 
støydempende tiltak merker ikke naboene noe til, og eventuelle støydempende tiltak inne hjelper 
ikke når det foreslås å utvide skjenketiden ute. For Syng sitt vedkomne er det ikke uteservering 
som har vært det største problemet, men at det blir sammenstimling av gjester til og fra utestedet. 
Dette er særlig i helgene og ved stengetid inne.  
Rødt velger å støtte forslaget til AP, Øvregate 7, om å innskrenke åpningstiden inne. 
 
 
 
Behandling i BU: 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 


