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TRONDHEIMSVEIEN 2, GRÜNERLØKKA - INVITASJON TIL INNSPILL 
FRA BYDELEN – OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING  

 

 

Plan- og bygningsetaten har mottatt et planinitiativ for ovennevnte eiendom. Planinitiativ for saker fra og 

med 2008 er tilgjengelig gjennom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn på intranett eller internett 

(valgfritt). 

 

• http://terra.pbe.oslo.kommune.no:8080/saksinnsyn/main.asp (intranett) 

• http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/ (internett) 

 

Planinitiativet har saks- og dokumentnummer 201301498 – 1+ 7.  

Planinitiativet vil få en område- og prosessavklaring i Plan- og bygningsetatens Planforum. Det søkes om å 

ta inn formålet ”bevertning” inn i feltene E, F, O og P (1.et). Videre søkes det om endring av regulerings-

bestemmelsenes § 6  slik at det kan avsettes plass for uteservering i fellesområdet for de felt som tillater 

bevertning. Område- og prosessavklaringen skal avdekke eventuelle problemstillinger i området, fastsette 

utredningsbehov og gi Plan- og bygningsetatens føringer for området. 

 

Som svar på denne e-posten ber vi om tilbakemelding – 2 alternativer: 

 

• ”Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette området” 
• ”Har følgende bemerkning”: Dersom planinitiativet kan anbefales videreført gis en kort redegjørelse 

av forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet, forhold som bør utredes osv. Dersom 

planinitiativet ikke kan anbefales videreført gis en kort redegjørelse for hvordan planinitiativet 

vurderes i forhold til overordnete planer (kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, 

områderegulering) og eventuelt andre relevante bystyrevedtak. 

 

 

Tilbakemelding sendes innen 20.03.2013. Plan- og bygningsetaten kan ikke avvente uttalelser som ikke 

overholder fristen. Sene uttalelser vil derfor ikke være del av beslutningsgrunnlaget ved område- og 

prosessavklaringen, men vil bli overlevert forslagsstiller i oppstartsmøtet. 
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Ved tilbakemelding må saksnummer oppgis i emnefeltet. Svaret må sendes per e-post til: 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no.  

 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

Avdeling for områdeutvikling 

Områdeplaner 2, tett by 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 08.03.2013 av: 

 

Norun Holst - Saksbehandler 

 

 

 


