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SØKNAD OM UTVIDELSE AV AREAL, SMELTEVERKET VULKAN, 
MARIDALSVEIEN 17- OVERSENDT SAK FRA HELSE- OG SOSIA LKOMITEEN 
 
Behandling i HSK: 
 
Sammendrag: 
UNDER THE BRIDGE AS søker om utvidelse av areal ved Smelteverket Vulkan, Maridalsveien 
17 A. Åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00. Åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30.  
Smelteverket Vulkan søker om utvidelse av areal som omfatter Dansens Hus med adresse 
Møllergata 2. Møllergata 2 har utvidet åpningstid/skjenketid inne 03:30/03:00 og 
normalåpningstid ute til 23:00/22:30 j.fr. Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune.  
 
Vurdering: 
Bydelsoverlegen har mottatt flere klagesaker knyttet til Dansens Hus som gjelder støy både inne 
og ute. En av klagesakene er pågående, hvor det avventes støymåling. Bydelsadministrasjonen ber 
om at helse- og sosialkomiteen utsetter saken til støymåling foreligger. Hvis støymåling utføres 
før bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 bes det om at saken oversendes bydelsutvalget til 
endelig behandling.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektøren anbefaler helse- og sosialkomiteen å utsette saken til støymåling i klagesak er 
gjennomført og resultater fra støymåling foreligger. Hvis resultater av støymåling foreligger før 
bydelsutvalgets møte den 12. desember 2013 anbefales det at saken oversendes bydelsutvalget til 
endelig behandling.  
 
Frps forslag til vedtak: 
Helse- og Sosialkomiteens forslag til vedtak: 
Søknaden 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. 
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Kommentar fra Rødt: 
Rødt ber om at alle relevante klager i forhold til støy for Dansens Hus oversendes/overleveres 
komiteens medlemmer. Dette gjelder både tidligere og pågående klagesaker. 
 
Tilleggsforslag fra møteleder: 
HSK ber om at alle relevante klager i forhold til støy for Dansens Hus følger saken videre i 
behandlingen i HSK/BU. Dette gjelder både tidligere og pågående klagesaker.  
 
Frp trakk sitt forslag til vedtak.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen (HSK) utsetter saken til støymåling i klagesak er gjennomført og 
resultater fra støymåling foreligger. Hvis resultater av støymåling foreligger før bydelsutvalgets 
møte den 12. desember 2013 oversendes saken bydelsutvalget (BU) til endelig behandling.  
 
HSK ber om at alle relevante klager i forhold til støy for Dansens Hus følger saken videre i 
behandlingen i HSK/BU. Dette gjelder både tidligere og pågående klagesaker.  
 
 
Behandling i BU: 
 


