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Viser til tidligere innsendte uttalelse på klage, ref. epost under. 

 

Sender med et bilde som viser vår fasade (bygården hvor restaurant Kontraste holder til). Bildet 

er tatt tidlig om morgenen. Som man ser ligger det seks serveringssteder på rekke og rad (Villa 

Paradiso, Steakhouse, Fontes, Parkteatret, Kontraste og Kaffebrenneriet). Disse er åpne (til 

forskjellige tider) fra kl 07:00 til kl 03:00. Det er uteservering fra 07:00 til kl 23:00. 

 

På kvelds- og nattetider yrer det av folk her, og støynivået er høyt. Vi er helt avhengige av å ha ro 

på soveromssiden av huset vårt, for å kunne fortsette å bo her. 

 

Mvh 

På vegne av Borettslaget Olaf Ryes plass 12 

Kjetil Solvang 
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ffl STATENSBYGNINGSTEKNISKEETAT

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Vedlegg nr.

A-

Blankett 5175

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 228 493 OSLO KOMMUNE

byggested Adresse Postnr. Poststed

Thv Meyers gate 51 0555 OSLO

Forhåndskonferanse

Pb1§ 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt X Ja Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1 Kap. 19 Kommunale vedtekter/

	

Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pb1 Arealplaner Veg loven

Pb1§ 31-2 Redegjørelse i eget vedlegg
Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2)

Arealdisponering

Vedlegg nr.

B — 1- 2

Vedlegg nr.

B -

Plassering
av tiltaket

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr

Q —

Vedlegg nr

Q —

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja X Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tillaket? Ja X Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Planstatus
mv.

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Reguleringsplan S- 2937 med endringer S- 2937

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Boligformål med forretning i 1. etasje mot gate

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

Gradav utnyttingiht.gjeldendeplan % m2
%

m2 1,5

Byggeområde/grunneiendom** m2 m2 864 m2

Ev.arealsomtrekkesfra iht.beregn.regler - m2 m2

Ev.areal som leggestil iht. beregn.regler + 152 m2

Beregnettomteareal (b - c) eller (b + d) = m2
=

m2

	

= 1016 m2

Arealbenevnelser m2 BYA m2 BYA m2BRA m2BRA m2 BTA

Beregnetmaks.byggearealiht.plan
(jf.a.og e.)

m2 m2 m2 m2 1524 m2

Arealeksisterendebebyggelse m2 m2 m2 m2 1058 m2

Areal ny bebyggelse +
m2 m2 + m2 + m2 + m2

i. Parkeringsareal +
m2 m2 + m2 + m2 + 70 m2

j. Sumareal = 0 m2 = 0 m2 = 0 m2 = 0 m2 = 1128 m2

Beregnetgradav utnytting(jf.e.og j.)*** % 0 m2 % 0 m2 1,11

Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011 Side 1 av 2



Sum

Side 2 av 2

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7-2) JaNei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

NeiOffentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

NeiJa

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-
forsyning

pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

NeiJa

NeiJa

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvannføres til: TerrengAvløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

** Ved næringsgruppe A–Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

NeiJa

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK10?:

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

N Helse- og sosialtjenester
O Andre sosiale og personlige tjenester
Q Internasjonale organ og organisasjoner
X Boliger
Y Fritidseiendommer (hytter),

garasjer for private og
annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukerenav bygningentilhører.Bygningersom brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størstdel av arealet.Unntak:Næringsgruppekode«X» skal brukes kun når hele bygningenbenyttes som bolig.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Hotell- og restaurantvirksomhet
I Transport og kommunikasjon
J Finansiell tjenesteyting og forsikring
K Eiendomsdrift, forretningsmessig

tjenesteyting og utleievirksomhet
L Offentlig forvaltning
M Undervisning

Løfteinnretninger

Heis

Trappeheis eller løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

Eksisterende

Ny

BRAm2

Bolig * Annet **

Antall bruksenheterOppgi alltid:

A Jordbruk og skogbruk
B Fiske
C Bergverksdrift og utvinning
D Industri
E Kraft og vannforsyning
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy

og husholdningsapparat

BYAm2

I alt
Antall
etasjer

(Etter at tiltaket
er gjennomført)

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

NeiJa

Skal byggverketplasseres i flomutsatt område?
F1 (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK10 § 7-3) JaNei
Vedleggnr.

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverketplasseres i skredutsatt område?
S1 (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedleggnr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

JaNei
Vedleggnr.

F –

Vedleggnr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedleggnr.

Q –

Bolig Annet I alt

© Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011
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SIVILARKITEKTTOM GYRAN AS

Til
Oslo kommune
Plan- og Bygningsetaten

Vahlsgate 1
ostmottak be.oslo.kommune.no

Oslo 29.12.2011

endret 31.05.2012

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUKSENDRING

GNR 228, BNR 493, THORVALD MEYERS GATE 51, BAKGÅRDSBYGNING

SAKSNUMMER 201115250-3

TILTAKSHAVER: Thv meyers gate 51 AS v. Abel Eiendomsforvaltning as

SØKER: Sivilarkitekt Tom Gyran as

REDEGJØRELSE

Det søkes herved om bruksendring for bakgårdsbygning og dens gårdsrom fra næring

(blikkenslagerverksted godkjent i 1962) til restaurantdrift med kunstutstilling, utendørs

bevertning og parkering mv.

1forbindelse med endringen vil bakgårdsbygningen få en noe endret fasade og gårdsrommet

få en standardheving gjennom belegg, beplantning og nytt gjerde mot nabo i sør.

Vi har ved kontakt og gjennomgang av Byantikvarens arkiver ikke fått fram eldre historie om

bygningen enn det som er redegjort for til forhåndskonferansen. Bygningen som sådan vil

ikke omfattes av noen verneverdi annet enn i den form og størrelse som vil bli uendret. I

fasadene skiftes noen vinduer, slik at uttrykket av en "eldre bakgårdsbygning"

med "industriporter" (stallporter) blir forsterket. Fasaden for øvrig vil kles utvendig med

isolerende materiale og beholde pusset og farget overflate.

Som det går fram av søknaden vil ikke u-graden endres fra dagens, inkludert bilparkering vil

denne bli 1,1.

Søknaden omfatter søknad om dispensasjoner:

I. Fra reguleringsplanen. Endret formål fra bolig til bevertning

Fra reguleringsplanen. Endret formål fra bolig til uteservering

Fra TEK. Unntak fra energibestemmelsene i henhold til TEK § 14-1 og Plan- og

bygningslovens § 31-2.

PARKVE1EN 49 0256 OSLO

arkitekt tom ran.no

ORG NR 981 128 400 MVA

TLF 97 54 53 66, BANK: 1202.86.49159







SIVILARKITEKT TOM GYRAN AS

Til
Oslo kommune
Plan- og Bygningsetaten
Vahlsgate 1
postmottak 	 be.oslo.kommune.no

Oslo 29.12.201 I

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUKSENDRING

GNR 228, BNR 493, THORVALD MEYERS GATE 5 I, BAKGÅRDSBYGNING

SAKSNUMMER 201115250-3

TILTAKSHAVER: Thv meyers gate 51 AS v. Abel Eiendomsforvaltning as

SØKER: Sivilarkitekt Tom Gyran as

SØKNAD OM DISPENSASJONFRATEK KAP 14(ENERGIBESTEMMELSENE)
IHT PBL§ 31-2.

Det søkes herved om unntak fra TEK kap 14 i henhold til Plan- og
bygningslovens § 3 1-2.

BEGRUNNELSE

Eksisterende bebyggelse forutsettes brukt i størst mulig grad slik den framstår i dag. Den har

i seg selv ingen antikvarisk kvalitet annet enn størrelsen og formen som harmonerer med

omgivelsene og minner om tilsvarende eldre bakgårdsbebyggelse.

Eksisterende bygning er omfattende ombygd og nybygd i forbindelse med innredning av

blikkenslagerverksted i året 1962. Ytterveggene består av pusset "siporex" som ikke

tilfredsstiller dagens krav til isolasjonsverdi for yttervegger.

Yttertaket er nytekket og etterisolert, det er usikkert hvor mye isolasjon som er lagt inn i

dette.

En antar at gulv på grunn ikke heller tilfredsstiller dagen energikrav.

Det er forbundet med svære økonomiske utlegg å bringe bygningen opp til dagens krav;

prosjektet vil ikke være realiserbart. Dessuten vil innvendig isolasjon av yttervegger ilcke

være bygningsteknisk ønskelig på grunn av fare for frostsprengning. Det tas sikte på å feste et

høyverdig isolasjonsmateriale på inntil 100 millimeter på utsiden av eksisterende fasader mot

gårdsrommet. Dette er det en kan få til uten å måtte bygge om takflatene med nedløp og

beslag.

ORG NR 981 I28 400 MVA
TLF 97 54 53 66, BANK: I202.86.49I59

PARKVEIEN49 0256 OSLO
arkitekt@tomgyran.no 










Borettslaget Olaf Ryes plass 12
0552 Oslo

Sivilarkitekt Tom Gyran AS
Parkveien 49
0256 Oslo
arkitekt@tomgyran.no

kopi til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Oslo 04.04.2012

Svar på nabovarsel om dispensasjon og bruksendring til restaurant i
bakgård i Thorvald Meyersgt. 51

Vi har mottatt nabovarsel i forbindelse med søknad om dispensasjon og bruksendring for lokale i
bakgården i Thorvald Meyersgt. 51, 0555 Oslo. (Saksnummer: 201115250-3)

Eiendommen grenser direkte til vår bakgård. Vår fasade vender ut mot Olaf Ryes plass.

Slik vi skjønner det ønsker søkeren å få bruksendring til restaurant med uteservering inne i
bakgården. Dette skaper sterk bekymring hos oss som er naboer da vi, i likhet med mange andre,
har soverom ut mot denne bakgården. Vi ønsker derfor ikke at dispensasjon skal gis.

Vi bor i et strøk i sterk utvikling og har mange serveringssteder tett på. Vi har soverom ut mot
bakgården, noe som gjør at vi kan slippe unna for mye støy om natten. Det gjør at det fremdeles
er beboelig i dette kvartalet.

Det har allerede vært arrangert enkelte tilstelninger i den aktuelle bakgården på kveldstid som
har vært forstyrrende. Vi ser med sterk bekymring på utsikten til å ha dette som vår virkelighet
hver kveld.

Vi aksepterer at vi bor i et strøk der utelivsnæringen er i sterk vekst, og mener at vi har tilpasset
oss godt til dette med tanke på at det er serveringssteder langs hele fasaden ut mot Olaf Ryes
plass, som vi er en del av. Vi håper at det i kommunen og hos våre naboer vil være forståelse for
at det er behov for å kunne stenge dette ute om natten ved at vi kan ha vinduer åpne fra soverom
mot bakgård. Vi mener at det naturlige vil være å gi tillatelse til skjenkesteder og restauranter
som vender ut mot gaten, men ikke inne i bakgårdsrom.

Det er kun ca 20 meter i åpen linje fra våre soverom til bakgården der det skal være servering. Vi
vet av erfaring at dette vil påvirke støynivået i alvorlig grad. Selv om uteserveringen skal stenge
tidlig så vil en restaurant ha gjester som kommer og går til sent på kvelden og som gjerne står
utenfor. Folk som er ute har det hyggelig og snakker høyt og tenker som oftest ikke på at de
befinner seg nært andre folks soverom.

Vi ønsker at man på Grünerløkka skal finne en naturlig balanse mellom utviklingen av
utelivsnæring og bomiljø slik at det fremdeles kan kombineres og utvikles i en god synergi. Vi
synes ikke det å skape serveringssteder i bakgårdsrommene er med på å bygge opp under en
sånn utvikling.



Det finnes en uteservering til bakeriet Godt Brødsom ligger litt lengre unna oss i samme
bakgårdskvartal. Denne er imidlertid kun åpen på dagtid og skaper derfor ikke forstyrrende støy.

Vi stiller oss negativt til søknaden om dispensasjon og ønsker ikke at det skal bli serveringssted i
bakgården som grenser til vår eiendom.

Vennlighilsen

På vegneav Borettslaget Olaf Ryesplass 12

Ketil Magnussen
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Ind Dato Korreksjon

PROSJEKT:

Thy. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

ADRESSE:

Inngang personalavdeling
Thy. Meyers gate 51
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

Thy. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom

Uteservering

pb 2459 Solli
0201 OSLO

SIVILARKITEKT
TOM GYRAN AS

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

email: arkitekt@tomgyran.noInngangtilrestauarant

Uteservering

41
Thorvald Meyers gate 51

Utomhusplan
SØKNAD OM
BRUKSENDRING

Thorvald Meyers gate 53 Thorvald Meyers gate 49

Prosj nr Dato Mål

28 29.12.11 1:200

Tegn.nr Indeks

Thorvald Meyers gate 05



kjøkken/dusj 6,4 m2

19005

3196 disp 82,7 m2

c<> Ind Dato Korreksjon
c<>
c0
1.0

—

——

PROSJEKT:

kinorom 12,6 m2

5790 Thv. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

kontor 8,7 m2

disp 23,1 m2

6142

ADRESSE:

Thv. Meyers gate 51
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

Thv. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom
pb 2459 Solli
0201 OSLO

wc 3,8 m2

C's1

verksted 32,8 m2
0 1.0
c0, 0
..— 0
..—

SIVILARKITEKT
TOM GYRAN AS

00
oo

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

email: arkitekt@tomgyran.no
gang 3,9 m2

Oppmålingav
verksted 39 9 m2 eksisterende

bygninger
Plan 1. etasje

Prosj.nr. Dato Mål

28 04.11.11 1:100
6582

Teg n.nr

02

Indeks



loft
Ind Dato Korreksjon

PROSJEKT:

kontor 21,2 m2
loft

Thv. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

ADRESSE:

Thv. Meyers gate 51
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

Thv. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom
pb 2459 Solli
0201 OSLO

SIVILARKITEKT
loft

TOM GYRAN AS

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

email: arkitekt@tomgyran.no

Oppmålingav
eksisterende
bygninger
Plan loft

Prosj.nr. Dato Mål

28 04.11.11 1:100
6582

Tegn.nr Indeks

19006

03



Ind Dato Korreksjon

PROSJEKT:

Thv. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

ADRESSE:

Thv. Meyers gate 51 '
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

Snitt og fasade mot sør

Thv. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom
pb 2459 Solli
0201 OSLO

SIVILARKITEKT
TOM GYRAN AS

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

email: arkitekt©tomgyran.no

Oppmålingav
eksisterende
bygninger
Snittog fasade

Snitt og fasade mot øst
Prosj.nr. Dato Mål

28 04.11.11 1:100

Tegn.nr Indeks

04



A 29.12.11 SØKNAD

Ind Dato Korreksjon

L_J
Garderobe

PROSJEKT:

Rent 5,1 m2

Kjøkken 21,7 m2

Oppvask 11,2 m2

WC

Lager 3,3 m2 renholdsrom 3,3 m2

C.‘1

60 sitteplasser
SIVILARKITEKT
TOM GYRAN AS

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

Ute oppholdsplass med benker og et lekeapparat

email: arkitekt@tomgyran.no

Thy. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

ADRESSE:

WW=1DL Thy. Meyers gate 51
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

HC WC

Personal avdeling Bar og restaurant 105 m2
Oppholdsrom

10 sitteplasser
eller utstilling 17,2 m

00
Thy. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom
pb 2459 Solli
0201 OSLO

1-etasje med
restaurant
SØKNAD OM
BRUKSENDRING

Prosj nr Dato Mål

28 05.12.11 1:100

Tegn.nr Indeks

06

014

- " 11~Wi

Parkering

for

4
biler

6582

Garderobe og toaletter for gjester 24,6 m2

Uteservering



Ind Dato Korreksjon

PROSJEKT:

Thv. Meyers gate 51
bakgårdsbygning

ADRESSE:

Thv. Meyers gate 51
0555 OSLO

TILTAKSHAVER:

Thv. Meyers gate 51 AS
v. Abel Eiendom
pb 2459 Solli
0201 OSLO

Snitt og fasade mot sør SIVILARKITEKT
TOM GYRANAS

PARKVEIEN 49 0256 OSLO
TEL 97 54 53 66

email: arkitekt@tomgyran.no

SØKNADOM
BRUKSENDRING
Snittogfasade

Prosj.nr. Dato Mål

28 29.12.11 1:100

Snitt og fasade mot øst
Tegn.nr Indeks

07
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  Dato: 02.10.2012 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201207207-6

Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Arild Jacobsen Arkivkode: 531 

 

Byggeplass: THORVALD MEYERS GATE 

51 

Eiendom: 228/493/0/0 

Tiltakshaver: Thv. Meyers gate 51 AS Adresse: Postboks 2459 Solli, 0201 OSLO 

Søker: Sivilarkitekt Tom Gyran AS Adresse: Parkveien 49, 0256 OSLO 

Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Bruksendring 

 

AVSLAG - THORVALD MEYERS GATE 51 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens <§ 20-1> <§ 20-2> 

 

Søknaden gjelder bruksendring, uteservering, innvendig ombygging og fasadeendringer.  

 

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2.  

 

Følgende dispensasjonsforhold er knyttet til søknaden: 

• Søknad om dispensasjon fra arealplan. 

 

Det foreligger protester til søknaden. 

 

Avslaget er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at hensynet bak 

bestemmelsene i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. Det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse og miljø. Regional myndighet (Bydel Grünerløkka) har 

uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 

29.06.2010. 

 

Søknaden: 

Det søkes om rammetillatelse for bruksendring og ombygging av bakgårdsbygning i Thorvald Meyers gate 

51. Eiendommen inngår som del av Oslos murgårdskvartaler og ligger sentralt på Grünerløkka. 

Eiendommen står oppført på Byantikvarens Gule liste over bevaringsverdig bygninger og bygningsmiljøer.  

 

BRA oppgis til 222 m2 med en U-grad på 1,11. Byggetiltaket medfører dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsbestemmelser.  

 

Gjeldende plangrunnlag: 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-2255 vedtatt 28.07.1977. Eiendommen er regulert til 

byggeområde for boliger der første etasje ut mot gate skal benyttes til forretning.  

Sivilarkitekt Tom Gyran AS 

Parkveien 49 

0256 OSLO 
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Protester/bemerkninger: 

Det foreligger protest fra nabo Borettslaget Olaf Ryes plass 12 ved Ketil Magnussen der det vises til at 

eiendommen Thorvald Meyers gate 51 grenser direkte til borettslagets eiendom. Dette skaper sterk 

bekymring siden gården har sine soverom ut mot bakgård i omsøkte tiltak.  

 

Protesterende part peker på at Grünerløkka er et strøk i sterk utvikling med stor tetthet av serveringssteder. 

Soverommenes plassering mot stille bakgård gjør at kvelds- og nattero kan opprettholdes. Borettslaget ser 

gjerne en balanse mellom utviklingen av utelivsnæring og bomiljø, men mener etablering av 

serveringssteder i bakgårdsrommene ikke bygger opp under en slik utvikling. Protesterende part viser til at 

det i avstad er ca 20 meter mellom soverom og planlagt uteservering, og stiller seg negativt til at en 

dispensasjon gis. 

 

Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: 

Verkstedsbygning beliggende i bakgården ønskes bruksendret fra næring/verksted til restaurant og galleri. 

Det ønskes å ta i bruk deler av gårdsplassen til uteservering, utstilling og biloppstillingsplass. Det vil 

utføres etterisolering av vegger samt utskiftinger av vinduer. 

 

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen fra formål om bolig. Søknad om 

dispensasjon grunngis med at reguleringen omfatter hele kvartaler og at bakgårdene med bebyggelse 

sjeldent har vært brukt til boligformål, men har hatt betjenende funksjoner eller industri /næring. Tiltaket 

vil gi bakgården en teknisk og estetisk standardhevning. 

 

I tilsvar til naboprotest og borettslagets bekymring for nattestøy pekes det på at konseptet for driften i 

Thorvald Meyers gate 51 vil være en kombinasjon av kunstutstillinger og matservering, begrenset til kl. 20 

ute og kl.23 innendørs. Det vises videre til at tiltakshaver står for et alternativt tilbud enn det som er vanlig 

i bydelen i dag, og at serveringskonseptet passer bedre innenfor et skjermet område enn på gateplan. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering: 

Det omsøkte tiltaket gjelder bruksendring og oppgradering av bakgårdsbygning i sentralt beliggende 

kvartal på Grünerløkka. Fysiske tiltak omfatter indre ombygging, fasadeendring samt en standardhevning 

av gårdsrommet gjennom belegg og beplantning. Eiendommen er i dag regulert til boligformål, og det 

søkes om bruksendring til bevertning med uteservering. En ser for seg et kombinert utstillingssted med 

servering der matkunst og ”fine dining” er driftskonseptet. Tiltaket strider mot gjeldende regulering og er 

avhengig av dispensasjon. 

 

Det er innkommet protester fra naboeiendommen Olaf Ryes plass 12 som peker på at borettslagets 

soverom vender inn mot bakgårdsiden og at tiltaket kommer i konflikt med beboernes krav om kvelds- og 

nattero. Bydelsoverlegen i Bydel Grünerløkka samt Bydelsadministrasjonen fraråder at det gis tillatelse til 

bruksendring. 

 

Dispensasjon 

Bruksendring av bygning og etablering av uteservering er i strid med formålet i reguleringsplanen og er 

avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.  

 

Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi 

dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan fra formål om boliger til bevertning og uteservering. Det 

argumenteres for at dispensasjon bør gis med at en bruksendring til restaurant med tilhørende kulturell 

virksomhet og uteservering vil gjøre bakgården mer offentlig og øke tilgjengeligheten til gårdsrommet. 

Det pekes på at kvartalet ligger i et område med rikt folkeliv og at dette vil forsterkes gjennom tiltaket. 

Samtidig heves bygningens standard. 

 

Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes  

Formålet i reguleringsplanen er en ønsket og forutsigbar boligutvikling i området Grünerløkka der 

forretningsdrift fortrinnsvis legges i første etasje ut mot gate. Hensynet bak bestemmelsene er å ivareta god 

bokvalitet for beboerne, herunder å begrense støy og sørge for arealer for uteopphold. Et mer offentlig 

tilgjengelig bakgårdsrom er i konflikt med beboernes krav til god bokvalitet samt i strid med gjeldende 

bestemmelsenr og ønsket utvikling i området. Tiltaket er forelagt Bydel Grünerløkka for uttalelse, som 

fraråder tillatelse til bruksendring. 

 

Det er Plan- og bygningsetatens vurdering at en dispensasjon vesentlig tilsidesetter dette hensynet. 

Tiltakets art og omfang tilsier at dette ikke kan vurderes som en mindre dispensasjon, men vil kreve en 

omregulering. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke.   

 

Konklusjon 
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 

det omsøkte tiltaket ikke er i overensstemmelse med den samlede plan- og bygningslovgivningen og derfor 

ikke kan godkjennes.  

 

Klageadgang: 

Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 

vedlagte orientering. 

 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

Avdeling for byggeprosjekter 

Enhet for Bolig og næring - Tett by 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 03.09.2012 av: 

 

Arild Jacobsen - Saksbehandler 

Per-Arne Horne - Enhetsleder 

 

 

Kopi til: 
Thv. Meyers gate 51 AS, Postboks 2459 Solli, 0201 OSLO, cato@abeleiendom.no 

Borettslaget Olaf Ryes plass 12, 0552 Oslo 

 

Vedlegg: 

Orientering om klageadgang 
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  Dato: 27.02.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201207207-13

Oppgis alltid ved henvendelse 
Saksbeh: Arild Jacobsen Arkivkode: 531 

 

 
 

 
 
Byggeplass: THORVALD MEYERS GATE 

51 

Eiendom: 228/493/0/0 

    

Tiltakshaver: Thv. Meyers gate 51 AS Adresse: Postboks 2459 Solli, 0201 OSLO 

Søker: Sivilarkitekt Tom Gyran AS Adresse: Parkveien 49, 0256 OSLO 

Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Bruksendring 

 

REFERAT SAMRÅDSMØTE BYA 
. 

 

 
Samrådsmøte avholdt dato: 27.02.2013 
 
Møtedeltakere: 
Fra Byantikvaren: Thomas Overvaag Lie og Bengt Aage Lifoss 

Fra Plan- og bygningsetaten: Arild Jacobsen 

 
Beskrivelse av tiltaket:  Det er søkt bruksendring og fasadeendring på bakgårdsbygning i ovennevnte 

eiendom. Tiltaek ble avslått i henhold til reguleringsbestemmelsen og vedtaket er senere påklaget. Det 

ønskes BYAs uttalelse før saken oversendes Bydelsutvalget for endelig behandling. 

Byantikvarens (BYA) uttalelse:  

Fasadeendringer frarådes dersom det ikke kan dokumenteres at det har vært åpninger/porter tidligere. 

 

 

 

 

Plan- og bygningsetatens (PBE) uttalelse: (eksempel på forhold: Bokvalitetet, tilgjengelighet, heis, 

energikrav, brann- og rømning, krav til uavhengig kontroll (KONTROLL) for PRO og/ eller UTF) 
 

 

 

 

Se adresseliste 
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Konklusjon: (kryss konklusjon som passer) 

 Saksbehandler i PBE innstiller på en tillatelse av søknaden uten endringer.  

 

 Saken behandles videre med BYAs føringer.  

 

 Saksbehandler ber om omprosjektering som tar hensyn til BYAs anbefalinger. Saken behandles videre 

uten ny uttalelse etter reviderte tegninger er mottatt. Dersom tegninger ikke innkommer vil søknaden 

behandles videre med dokumentasjonen som foreligger.  

 

 Saken oversendes for grundigere uttalelse fra BYA.  
 

 
Referatet er skrevet av saksbehandler i samrådsmøtet. 

Byantikvaren har godkjent referatet. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

Avdeling for byggeprosjekter 

Enhet for Bolig og næring - Tett by 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 27.02.2013 av: 

 

Arild Jacobsen - Saksbehandler 
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