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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ØYAFESTIVALEN AS  
- MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE 
 
Det vises til mottatt søknad fra Øyafestivalen AS om ny skjenkebevilling ved 
Øyafestivalen i Tøyenparken, der blant annet følgende fremkommer: 
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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 vil kunne ha negativ innvirkning 

lokalsamfunnet eller på befolkningens helse. 
• Når det gjelder utviklingstrekk i nærmiljøet viser bydelsoverlegen til at det av 

reguleringsbestemmelsene (se figur under) fremkommer at Tøyenparken og Sirkustomta er 
regulert til friområde, mens omkringliggende eiendommer er regulert til boligformål og 
kontor. Øyafestivalen er begrenset til 4 konsertdager, mens leiekontrakten for området 
gjelder fra 30. juli til 13. august. Det antas at arrangementet vil gjennomføres årlig, slik den 
tidligere har vært gjennomført i Middelalderparken. 

 
Ettersom arrangementet berører både Bydel Grünerløkka og Bydel Gamle Oslo behandles 
søknad om arrangement etter folkehelseloven (støyforhold) av Helseetaten.  
 
Reguleringskart – Tøyenparken og området rundt og kart fra arrangøren: 
 

 
 
Åpnings- og skjenketid inne: 
Bydelsoverlegen finner at omsøkte åpnings- og skjenketider inne er i tråd med både forskrift 
om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo § 1 b) og forskrift om 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo § 3. 
 
Åpnings- og skjenketid ute: 
Omsøkte åpnings- og skjenketider ute (til klokken 24.00/23.30) er i strid med både forskrift om 
serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo § 1 b), som sier at 
uteserveringer (utenfor sentrum og i boligområder) skal holdes lukket mellom klokken 22.00 
og klokken 06.00. Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel 
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Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo § 3, sier at uteserveringer skal holdes lukket mellom 
klokken 23.00 og klokken 06.00. 
 
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, i samarbeid 
med Helseetaten, 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 søknad fra Øyafestivalen AS om 
ny skjenkebevilling ved Øyafestivalen i Tøyenparken ikke skal innvilges.  
 
Bydelsoverlegen anbefaler åpnings- og skjenketider inne til klokken 24.00/23.30 og åpnings- 
og skjenketider ute til klokken 23.00/22.30, jf. forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune, Oslo § 3. 
 
Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Lasse Elden 
helsekonsulent 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  
 
 
Kopi til:  Øyafestivalen AS, Torggata 5, 0181 Oslo 
 


