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                                                     BU SAK NR.        /06                        
                                                     HSS SAK NR.     /06 
INNKALLING 
 

Det innkalles til møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 
05.09.2006 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 (møterommet 2. 
etasje), inngang Korsgata. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
OPPROP. 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
HSS SAK NR. 28/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 31.05.2006. 
REF. BU SAK NR. 42/06. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 29/06  TILSYNSRAPPORT NR. 3/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 25.04.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 30/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
SOFIENBERGSENTERET 24.05.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 31/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
PAULUS SYKEHJEM 22.05.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  32/06  SOLIDARITETSAKSJON FOR SPILLEAVHENGIGE. 
REF. TMK SAK NR. 35/06. 
Arkivnr. 
 
Oversendt sak fra bydelsutvalgets møte 15.06.2006. Forslag som ble fremmet på møte i 
Teknisk- og miljøkomiteen 19.06.2006 følger saken. Den fremmes uten innstilling fra 
bydelsdirektøren.   

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 



 
 

Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  33/06  SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA LIDL NORGE. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/ 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent for Lidl 
Sentrum, Chr. Krohgs gate 1-11, anbefales. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  34/06  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS-/SKJENKETID UTE FRA 
PARKTEATRET BAR AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 05/773 
 
Vurdering 
Parkteatret Bar ligger utenfor sentrum og søker om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 
24.00/23.30. Det ligger tre andre restauranter i Grüners gate mellom Thv. Meyers gate og 
Markveien. Disse har åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. 
Uteserveringen til Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00, 
og har fått avslag på utvidet åpningstid til kl. 24.00. De samme bestemmelsene bør også gjelde 
for Parkteatret Bar. I tillegg kan det anføres at baren ligger i et område med boliger. På denne 
bakgrunn anbefales ikke søknaden.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Parkteatret Bar AS, Olaf Ryes 
plass 1, anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum, i et område med boliger. De øvrige 
restaurantene i gaten har åpnings-/skjenketid ute til kl. 22.00/21.30. Uteserveringen til 
Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00. De samme 
bestemmelsene bør også gjelde for Parkteatret Bar. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  35/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG 
UTE/UTVIDET ÅPNINGSTID FRA KROHNVIKEN DRIFT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1635 
 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute og utvidet åpningstid. Bydelen har gitt 
forhåndstilsagn om å leie ut fortausareal til uteservering. Det er ingen bemerkninger til ny 
søknad om skjenkebevilling inne og ute.  
 
Det søkes også om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30. 
Naborestauranten, Delicatessen, har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener 
dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de 
øvrige etasjene i gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det 
ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid, verken inne eller ute.  
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I tillegg søkes det om skjenkebevilling ute for 96 gjesteplasser på et ikke spesifisert areal ned  
mot Akerselva. Søkers advokat opplyser at Friluftsetaten har gitt forhåndstilsagn om å inngå 
leieavtale. Det mangler imidlertid opplysninger om plassering, utforming og om det må 
utarbeides ny reguleringsplan. Vi ber om at informasjon om dette oversendes bydelen før det 
tas stilling til denne delen av søknaden.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Prego v/Krohnviken Drift AS, Søndre 
gate 6, med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00/21.30, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

 
2. Når det gjelder søknad om skjenkebevilling ute for 96 gjesteplasser i friområdet mot 

Akerselva ønsker bydelen flere opplysninger før den tar stilling til denne, både med 
hensyn til plassering og utforming og om det må utarbeides ny reguleringsplan. 

 
3. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30./03.00 og ute til kl. 24.00/23.30 

anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i 
gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn 
til at det ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid for nok en restaurant i dette 
boligområdet.  

 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  36/06  SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING 
(UTESERVERING) FRA NYE LØKKA PUB OG RESTAURANT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1485 
 
Vurdering 
Søknad om skjenkebevilling ute for Nye Løkka Pub og Restaurant har tidligere vært oppe i 
komiteen 01.06.2005 (sak nr. 41/05). Søknaden ble ikke anbefalt på grunn av at det var 
kommet klager på støy fra restauranten fra Borettslaget Thv. Meyers gate 79, spesielt gjaldt 
dette musikkanlegget. I vedtaket står det videre: ”Før dette problemet er løst vil bydelen, av 
hensyn til bomiljøet, heller ikke gi forhåndstilsagn om å leie ut kommunal grunn til 
uteservering” (se vedlegg).  
 
I følge bydelens helsekonsulent er støyproblemet med musikkanlegget nå løst, og saken er 
avsluttet. På denne bakgrunn har bydelen gitt forhåndstilsagn om leie av kommunal grunn til 
uteservering så fremt det ikke kommer protester fra naboer og at Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen anbefaler søknaden (se vedlegg).    
 
Det søkes om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30. Andre steder i Thv. Meyers 
gate har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener dette ikke kan tillegges 
avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i gården og i 
den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det ikke innvilges utvidet åpnings-
/skjenketid ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling ute for Cafe DNA v/Nye Løkka Pub og Restaurant AS,  
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Thv. Meyers gate 81, med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00/21.30, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

 
2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 anbefales ikke. Stedet 

ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i gården og i den øvrige 
gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn til at det ikke innvilges 
utvidet åpnings-/skjenketid for nok en restaurant i dette området.  

 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  37/06  SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING (AREAL OG 
ÅPNINGSTID INNE) FRA RIVER PROJECT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1406 
 
Vurdering 
Det søkes om utvidelse av skjenkeareal inne og utvidet åpnings- og skjenketid inne. Stedet 
ligger i Hausmanns gate 16 som også rommer Norsk Designråd, Norsk Design- og 
arkitektursenter AS og Norsk Form. Det er noen boliger i kvartalet, men stedet ligger ikke i et 
typisk boligområde, og utvidet åpningstid vil etter bydelsdirektørens vurdering ikke ha negative 
konsekvenser for nærmiljøet.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

1. Søknad om utvidelse av skjenkearealet inne for Elvebredden v/River Prosject AS, 
Hausmanns gate 16, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

2. Søknad om utvidet skjenkebevilling inne med åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 
anbefales.  

 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  38/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG 
UTE/UTVIDET ÅPNINGSTID  FRA NYE TAJMAHAL. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1348 
 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute og utvidet åpningstid. Bydelen har gitt 
forhåndstilsagn om å leie ut fortausareal til uteservering. En enstemmig Teknisk- og 
miljøkomite har anbefalt søknad om bruksendring fra snackbar til serveringssted. 
Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til ny søknad om skjenkebevilling inne og ute.  
 
Det søkes også om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30. 
Naborestauranten, Naboens Pub, har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener 
dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de 
øvrige etasjene i gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det 
ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid, verken inne eller ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Nye Tajmahal v/Nadeem Butt, Toftes 
gate 30, med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00/21.30, anbefales så fremt  
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tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 

2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30./03.00 og ute til kl. 24.00/23.30 
anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i 
gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn 
til at det ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid.  

 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR.  39/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE FRA TROPICO 
ANS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1606 
 
Vurdering 
Et flertall i Teknisk- og miljøkomiteen (SV, A, RV og V) gikk i mot søknad om bruksendring 
på møte 21.06.2005 (sak nr. 38/05) med følgende begrunnelse: 
 
”Området er et tett befolket strøk på begge sider av Thv. Meyers gate hvor det er stor etablering 
når det gjelder serveringssteder. Teknisk- og miljøkomiteen ønsker at det også i de mest 
”serveringsintensive” delene av Grünerløkka fortsatt skal være tilbud av forretninger av 
forskjellig slag. Det vises også til at beboerne i området i har gått i mot etablering av nye 
serveringssteder i nærområdet av hensyn til deres bomiljø generelt og småbarnsfamilier 
spesielt”.   
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet også kommunens avslag på søknad om 
bruksendring/dispensasjon fra forskriftene om HC-tilgjengelighet i brev av 14.06.2006. 
 
På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren ikke anbefale søknaden. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling for Calexio v/Tropico ANS, Thv. Meyers gate 70, anbefales 
ikke. 
 
Restauranten vil bli liggende i et tett befolket strøk på begge sider av Thv. Meyers gate, hvor 
det er stor etablering når det gjelder serveringssteder. Bydelen ønsker at det også i de mest 
”serveringsintensive” delene av Grünerløkka fortsatt skal være tilbud av forretninger av 
forskjellig slag. Det vises også til at beboerne i området i har gått i mot etablering av nye 
serveringssteder i nærområdet av hensyn til deres bomiljø generelt og småbarnsfamilier 
spesielt.   
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 40/06  VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2006. 
Arkivnr.  
 
Administrasjonen vil gi informasjon om tiltak i bydelen på møtet. 
 
Vedtak: 
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HSS SAK NR. 41/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
LILLE TØYEN SYKEHJEM 04.07.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 42/06  HAVÅRSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSUTVALG 1 - 
SOFIENBERGSENTERET, LILLE TØYEN SYKEHJEM, HJEMMETJENESTEN.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
EVENTUELT.  
 
 
Oslo 23.08.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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