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SØKNAD OM EIERSKIFTE VED GLØD, THVORVALD MEYERS GAT E 70  
- MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE 
 
Det vises til mottatt søknad fra Tropico ANS om serverings- og skjenkebevilling eierskifte ved 
Glød, Thorvald Meyers gate 70, der følgende fremkommer av søknaden: 
 

 
 
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. 
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Bydelsoverlegen har registrert/oversikt over følgende forhold ved virksomheten: 
• Bydelsoverlegen har ikke mottatt klager 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 Thorvald Meyers gate 70 og 
omkringliggende eiendommer er regulert til boligformål.  

• Omsøkte åpnings- og skjenketider inne og ute er i tråd med åpningstider for 
serveringssteder, jf. forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, 
Oslo § 1 a). 

 
Støysonekart og reguleringskart – Thorvald Meyers gate 70 (   ): 

   
Støysonekart (Trikk) Støysonekart (Vei) Reguleringskart 

Bydelsoverlegen har erfaringer med at det lett oppstår sjenerende (musikk)støy og luktplager 
for berørte naboer når det etableres serverings- og skjenkested. 
 
For virksomheter som benytter lyd- og musikkanlegg, viser 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 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 om serverings- og 
skjenkebevilling eierskifte ved Glød, Thorvald Meyers gate 70, ikke skal innvilges. 
  
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:  Tropico ANS, Postboks 2075 Grünerløkka, 0551 Oslo 
 


