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Byggeplass: KORSGATA 25 Eiendom: 228/136/0/0 
    
Tiltakshaver: Korsgata 25 AS Adresse: Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO 
Søker: Arcasa arkitekter AS Adresse: Sagveien 23 C III, 0459 OSLO 
Tiltakstype: Forretning/salgslokaler Tiltaksart: Bruksendring 
 

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD 
OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM 

UNNTAK FRA KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING – KORSGATA 25 
Byggesak- innstilling til bydelsutvalget 

 
 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesareal for adkomst, lek og opphold til uteservering,  og for unntak fra krav i TEK10/VTEK10 
for universell utforming av 1. etasjene i forgårdsbygningen og bakbygningen, er påklaget av 
Advokatfirma Ræder DA. 
 
Klageanførselene går ut på at kravene i TEK10 om universell utforming av byggverk ikke gjelder 
her, og uansett så er det ikke behov for å søke dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 
(pbl) § 19-2 for et forhold når det allerede foreligger søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. 
ledd. 
Det anføres videre at uteserveringen kan godkjennes for denne begrensede og avskjermede del av 
gårdsrommet som har vært brukt til næring. Det utrykkes tvil om forholdet overhode er 
søknadspliktig. Klager mener at hver enkelt gård ikke selv kan opparbeide egen eiendom for 
uteopphold, ellers oppfattes uteservering som positivt for gårdsrommet, og medfører ikke at hensyn 
bak regulert formål krenkes. 
 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. 
 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak 26.11.03 sak 
420 videreført i bystyrevedtak av 17.06.2009 sak 201. 
 

Bydel Grünerløkka 
Postboks 2129 Grünerløkka 
0505 OSLO 
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UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 
Gjeldende regulering og eksisterende forhold  
Gjeldende regulering er S-2366, vedtatt 22.11.1978 med endring av bestemmelsenes § 6 av 03.01.1979, 
samt disposisjonsplan for Grünerløkka vedtatt av Bystyret 11.03.1981.  
Bygningene er regulert til byggeområde for boliger med maksimalt 5. etasjer og utnyttelsesgrad mellom 
1,0 – 1,5, og områdene mellom bebyggelsen er regulert til fellesareal for adkomst, lek og opphold. 
 
Eiendommens areal er 545 kvm.  
 
Søknad om rammetillatelse 
Det ble søkt rammetillatelse den 09.01.2013. 
 
Søknaden omhandler flere forhold der kun deler av disse er avslått og så påklaget. Søknaden om 
rammetillatelse omhandler bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje bruksendres 
fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, 
ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, samt 
vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport. Byggesøknaden inneholder også søknad om 
bruksendring av mindre del av bakgården fra fellesarealformålet til uteservering. 
 
Det søkes ellers dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 fra regulert boligformål for bruk av 1. etasjen i 
forgårdsbygningen til bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. I medhold av samme 
paragraf søkes det også dispensasjon på samme måte for bruk av 1. og 2. etasjen i bakbygningen til bakeri 
og restaurant, samt dispensasjon fra regulert bruk fellesareal til bruk med utservering for en del av 
gårdsrommet. 
 
Det anmodes om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 § 12-1 om krav om universell 
utforming av byggverk, samt fra samme forskrifts krav om energieffektivitet. 
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Bydel Grünerløkka uttaler seg 06.12.2012 til tiltaket. Her vises det til at Bydelsoverlegens vurdering om at 
uteserveringen vil kunne medfører helsefarlig støy for berørte naboer, og det henvises til en forskrift om 
begrensning av støy. Basert på dette er bydelen negativ til uteserveringen og bruksendringen av 
bakbygningen. Dersom tiltaket likevel skulle bli godkjent ønsker bydelen at dispensasjonen knyttes opp 
mot konseptet. 
 
Protest 
Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås bemerker 01.11.2012 på vegne av Korsgata 27A-C og Markveien 56 
B-F. Bakgårdene her er adskilt med kun et lavt gjerde, og det er boliger her med soverom mot 
gårdsrommet. Det er derfor vesentlig at uteserveringen ikke skaper unødvendig støy. Dersom 
uteserveringen godkjennes så bes det om at det settes vilkår for denne bruken. Forskjellige konkrete vilkår 
nevnes. 
 
Rammetillatelse, samt avslag på formålsdispensasjon fra regulert fellesareal for adkomst, lek og 
opphold og avslag på unntak fra krav om universell atkomst 
Rammetillatelsen ble gitt 25.01.2013 for bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og 
bolig til bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje 
bruksendres fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, 
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toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, 
vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
Det ble gitt unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 fra samme forskrifts krav om 
energieffektivitet for bygningene som bruksendres. 
 
Søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra bruk som parkeringsplass til uteservering, samt 
dispensasjon fra regulert bruk fellesareal for adkomst, lek og opphold for del av gårdsrommet til bruk med 
utservering ble avslått. Det samme gjelder for søknad om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra 
TEK10 § 12-1 om krav om universell utforming av byggverk for 1. etasjene og inngangsparti.  
 
Det kan ikke dispenseres fra regulert formål fellesareal for adkomst, lek og opphold for etablering av 
uteservering i gårdsrommet da hensynene bak formålet vesentlig tilsidesettes. Det kan heller ikke gis 
fravik fra minimumskrav i TEK10 for universell atkomst i 1. etasjene da disse kravene står sterkt.  
 
Klager 
Advokatfirma Ræder DA klager 15.02.2012 på vegne av tiltakshaver Korsgata 25 AS, klager har rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. § 28.  
Klagen er rettidig innkommet jf. fvl. § 29.  
 
Klageanførselene går ut på at kravene i TEK10 om universell utforming av byggverk ikke gjelder da 
tiltaket medfører fortsatt næringsvirksomhet. Uansett så anføres det at det ikke er behov for å søke 
dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 for et forhold når det allerede foreligger 
søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. ledd. 
 
Vedrørende uteserveringen vises det til at denne foregår på en meget begrenset og avskjermet del av 
gårdsrommet som har vært brukt til næring. Det uttrykkes tvil om forholdet overhode er søknadspliktig, og 
da gårdsrommene her ikke allerede er opparbeidet til fellesareal for adkomst, lek og opphold, så oppfatter 
klager at hver enkelt gård ikke selv kan opparbeide egen eiendom for uteopphold. 
Klager oppfatter at henvisningen til bygningsrådet i siste setning i § 4 i reguleringsbestemmelsene i dag er 
å forstå som byutviklingskomiteen. Uteservering oppfattes som positivt for gårdsrommet, og den medfører 
ikke at hensyn bak regulert formål krenkes. Plan- og bygningsetaten skal være negativ til blomsterkasser 
og dyrking av økologisk mat i gårdsrommet, og klager anfører at denne bydelen hovedsakelig er utviklet 
ved dispensasjoner fra gjeldende regulering.   
 
Utsatt iverksetting av vedtak 
Det er gitt igangsettingstillatelse for tiltaket som er godkjent i rammetillatelsen. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 
TEK10 
Klager anfører at TEK10 ikke gjelder for tiltaket da det medfører fortsatt næring i lokalene, og da tiltaket 
ikke medfører endring av inngangspartiene.  
 
Plan- og bygningsetaten viser til pbl av 1965 som gjaldt da reguleringen ble vedtatt i 1978. Den ligger 
derfor til grunn for forståelsen av reguleringen og reguleringsformålene. Pbl av 1965, kapittel IV, § 25 
punkt 1 om reguleringsformål:  Byggeområder: Herunder områder for boliger med tilhørende anlegg, for 
forretninger, for kontorer, for industri, for sportshytter, sommerhus og kolonihagehus, samt tomter for 
offentlige (statens, fylkets og kommunens) bygninger, for andre bygninger med særskilt angitt allmennyttig 
formål, for herberger og bevertningssteder og for garasjeanlegg og bensinstasjoner. 
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Det fremgår her at det i regelverket som ligger til grunn for reguleringen skilles mellom forskjellige 
bruksformål innenfor begrepet næring: forretning, kontor, industri, herberge, bevertningssted osv.  
I søknaden oppgis eksisterende bruk for 1. etasjene som keramikkverksted, dvs. en skånsom industritype 
innenfor regulert industriformål. Omsøkte bruksformål er bakeriutsalg, administrasjonskontorer, bakeri og 
restaurant, dvs. innenfor formålene forretning, bevertningssted og kontor. Basert på dette vurderer Plan- og 
bygningsetaten at tiltaket omfatter bruksendring av blant annet 1. etasjene.  
 
I plan- og bygningslovens § 20-1 oppgis forskjellige forhold som medfører søknadsplikt, herunder 
underpunkt d) om bruksendring. Vi henviser ellers til samme lovs § 31-2, 1. ledd om blant annet 
bruksendring: Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser 
gitt i eller i medhold av loven.  
 
I gjeldende TEK10 § 12-1 kreves det blant annet for byggverk for publikum at dette skal være universelt 
utformet i henhold til samme forskrift. Forskriftskravene tar for seg for eksempel utforming av 
planløsninger, inngangspartier med mer for forskjellige typer bruk. Plan- og bygningsetaten vurderer at 
omsøkt bruk medfører et betydelig større kundepotensiale enn et keramikkverksted, og da er fysisk 
utforming av også inngangspartiene relevant. Plan- og bygningsetaten finner at TEK 10 med veiledning 
gjelder også for inngangspartiene. 
 
Klager anfører at det ikke er behov for å søke dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 for et forhold når det 
allerede foreligger søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. ledd. Det henvises til at representanter for 
Kommunal- og regionaldepartementet har samme oppfatning, og saksbehandlingspraksis i medhold av § 
87 og 88 i pbl av 1985.  
 
Til klagens henvisning til saksbehandlingspraksis i medhold av tidligere pbls § 7 og 88 så viser vi til Krds 
brev av 25.04.1997, med referansen 97/2545 B HW om forholdet mellom § 88 og § 7 i plan- og 
bygningsloven. Her anfører departementet at § 88 passer bedre for tiltak på eksisterende bebyggelse enn § 
7, men at dette likevel ikke utelukker at § 7 kan benyttes.  
Plan- og bygningsetaten legger til grunn at både § 19-2 og § 31-2. 4. ledd også etter ny lov er et 
selvstendig rettsgrunnlag, da de er videreføringer med snevrere anvendelsesområde 
 
I byggesaken er det søkt om unntak i medhold av pbl § 31-2., 4. ledd, og den delen som omhandler 
universell atkomst til 1. etasjene i for- og bakgårdsbygningen er vurdert og avslått. I forkant av vårt vedtak 
informerte vi, som også klager påpeker, om muligheten til å søke dispensasjon for samme forholdet. Slik 
søknad ble ikke innsendt. 
 
Plan- og bygningsetaten viser til uttalelsen fra sivilombudsmannen 19. juli 2012 (Sak 2011/2256). 
Sivilombudsmannen uttaler at ordlyden i pbl. § 19-1 "taler for at det må fremgå spesifikt at det søkes om 
dispensasjon. Dette støttes også av ordlyden i plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd...", og: 
”Fylkesmannen har hevdet at manglende dispensasjonssøknad ikke behøver «å ha avgjørende betydning 
for sakens opplysning og resultat» og at det er «vanskelig å se at kommunen skulle være forhindret fra å 
behandle en ubegrunnet søknad dersom saken i seg selv syntes å være godt nok opplyst». På bakgrunn av 
lovens klare ordlyd og forarbeider kan jeg ikke si meg enig i fylkesmannens rettsoppfatning. Etter loven 
må det være klart at det kreves spesifikk, grunngitt søknad om dispensasjon, men at denne eventuelt kan 
fremsettes sammen med andre søknader som gjelder samme forhold. Dette støttes også i den juridiske 
litteratur, se blant annet O. J. Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett (2. utg. 2011) s. 215–216.” 
Plan- og bygningsetaten vurderer at en dispensasjon som ikke er omsøkt heller ikke kan behandles. 
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Det er innsendt illustrasjoner for en løsning med rampe på fortau, den er utformet med en plattform på 
samme nivå som gulvet i lokalet og doble ramper. Plan- og bygningsetaten vurderer at dette kan være en 
hensiktsmessig løsning for funksjonshemmede. Men doble ramper beslaglegger en uforholdsmessig del av 
fortauet, og rampebredden som er valgt medfører at gjenstående del av fortauet blir smalt og dermed lite 
egnet som fortau. For veiledning om valg av løsninger viser vi til Byantikvarens veileder for denne 
tiltakstypen. Dokumentet vedlegges ikke her på grunn av størrelsen, og linken er: 
http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20%28BYA%29/Internett%20%28
BYA%29/Dokumenter/dokument/uuveiledernett%20MTMyMTg3ODAxNzEyNTQ4NDI1MT.pdf.  
For ytterligere råd om en tilstrekkelig hensiktsmessig og funksjonell løsning anbefales det uansett å ta 
kontakt med Norges Handikappforbund, avdeling Oslo; http://www.nhf.no/ 
  
Reguleringen og uteservering i bakgården 
Klagen på avslaget på uteserveringen er med henvisning til at denne bruken foregår på en meget begrenset 
og avskjermet del av gårdsrommet som har vært i bruk med næring. Det utrykkes tvil om forholdet 
overhode er søknadspliktig, og da gårdsrommene her ikke allerede er opparbeidet til fellesareal for 
adkomst, lek og opphold, så anfører klager at hver enkelt gård selv ikke kan opparbeide denne delen av 
egen eiendom for uteopphold. 
 
Plan- og bygningsetatens viser til informasjonen i byggesøknaden om blant annet størrelse på 
eiendommens uteoppholdsarealer. Rammetillatelsen er basert på blant annet denne informasjonen. Klager 
oppgir nå andre tall, i den forbindelse har vi beregnet brutto tilgjengelig areal i gårdsrommet for 
uteopphold på denne eiendommen til ca. 175 kvm. Herav er det søkt uteservering for ca. 36 kvm. Dette 
utgjør vel 20 % av brutto uteoppholdsareale på tomta. Plan- og bygningsetaten vurderer at forholdet ikke 
endrer forutsetningene som ligger til grunn for avslaget. 
 
Gårdsrommet er regulert til fellesareal for adkomst, lek og opphold. I følge informasjon i søknaden og 
klagen har den aktuelle delen av gårdsplassen vært i bruk med biloppstillingsplasser og annet tilknyttet 
keramikkverkstedet. Plan- og bygningsetaten vurderer at når bruken endres fra lett industri til servering så 
medfører dette søknadsplikt selv om både lett industri og servering omfattes av begrepet næring. 
Tilsvarende vår gjennomgang i starten av kapitlet TEK10, om hva som ligger til grunn for om et tiltak er 
søknadspliktig, så vurderer vi det som søknadspliktig å endre bruken av denne delen av gårdsplassen til 
uteservering. 
 
Klagers anførsel om at uteserveringen her faller inn under de generelle føringene i Oslo for når 
uteservering er unntatt søknadsplikt, medfører ikke riktighet. Vi viser til vårt hefte om Uteservering i Oslo, 
kapittel 3 om søknads- og meldepliktige tiltak i hht. Plan- og bygningsloven. Blant  forutsetningene for 
unntak fra søknadsplikt er at tiltaket plasseres på gategrunn, eller er regulert til forretning, kontor eller 
bevertning. Ingen av delene er tilfelle her. 
 
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det foreligger begrensninger i denne reguleringen som medfører at 
en enkelteiendom ikke kan opparbeide uteoppholdsarealer i eget gårdsrom.  
 
Klager anfører at uteservering er positivt for gårdsrommet, og at ingen hensyn bak regulert formål krenkes. 
Videre oppfatter klager at Plan- og bygningsetaten er negativ til blomsterkasser og dyrking av økologisk 
mat i gårdsrommet.  
Plan- og bygningsetaten viser til innsendte plan av gårdsrommet, her markeres området uteserveringen 
skal foregå og dette møbleres med serveringsbord. Gårdsrommet ellers møbleres med flere delvis sentralt 
plasserte plantekasser, område for avfallsbeholdere, sykkelparkering, kompostering samt to sittebenker 
like ved serveringen. Eksisterende brosteinsoverflate beholdes for hele gårdsrommet.  
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Det er ingen form for skjerming mellom uteserveringsdelen og bolig-uteoppholdsdelen. Det er heller 
oppdeling av gårdsrommet med skjerming av for eksempel lekeapparater, rolige oppholdssoner med mer. 
Tiltak av denne typen er helt nødvendige hvis gårdsrommet skal fungere som et godt uteoppholdssted for 
både eldre og yngre beboere, især hvis det brukes av beboerne og serveringskunder samtidig. Basert på de 
tette forholdene i gårdsrommet, manglende møblering for beboernes opphold og vår erfaring med 
uteservering i tilsvarende gårdsrom i den tette byen, så vurderer Plan- og bygningsetaten det som meget 
usannsynlig at de omsøkte formålene vil fungere godt sammen. Uteservering i gårdsrommet reduserer 
bokvaliteten for mye. 
Klager oppfatter Plan- og bygningsetatens sitering fra søknadsredegjørelsen om plantekasser for boligene 
som sentral i vår vurdering av uteservering. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at dette er tilfelle og viser 
til vurderingen vår her og i vedtaket. Men som det fremgår over så er vi skeptiske til at uteoppholdsarealet 
for boligene i hovedsak møbleres med plantekasser selv om innholdet i disse er økologisk. De tar for mye 
plass i et begrenset gårdsrom. 
 
Klager hevder at Grünerløkka hovedsakelig er utviklet ved dispensasjoner fra gjeldende reguleringer.  
Plan- og bygningsetaten er oppmerksom på at uteservering godkjennes i denne bydelen, men dette gjelder i 
hovedsak langs strøksgatene der 1. etasjene er regulert til forretning, samt inntil to av de sentrale 
parkdragene. Vi viser til at Korsgata ikke er strøksgate, det er ingen parkdrag her og eiendommene er 
regulert til boligformål med fellesareal for adkomst, lek og opphold i gårdsrommene. Dermed står 
hensynene bak regulert formål sterkt. 
 
Avslutningsvis bemerker Plan- og bygningsetaten til klagers anførsel om at henvisningen til bygningsrådet 
i siste setning i § 4 i reguleringsbestemmelsene i dag er å forstå som byutviklingskomiteen. Vi viser til 
etablert praksis der Plan- og bygningsetaten behandler disse sakene i henhold til myndighet tildelt etaten i 
Byrådets sak 08/2010 av 29.06.2010.  
 
Det anbefales at klagen ikke tas til følge. 
 
 
Forslag til vedtak 
"Bydelsutvalget ved Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 
25.01.2013 om i medhold av pbls § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder 
uteservering i gårdsrom, og i medhold av pbls § 31-2. 4. ledd å gi unntak fra TEK10 hva gjelder universell 
atkomst i 1. etasjene. 
 
Klagen fra Advokatfirma Ræder DA anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 14.06.2013 av: 
 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
Karen Marie Glad Visnes - Avdelingsdirektør 
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Fra: Ivar Kufås [ivarkufas@gmail.com] 
Sendt: 1. november 2012 10:38 
Til: arcasa@arcasa.no; hein@arcasa.no 
Kopi: PBE Postmottak 
Emne: Angående Korsgata 25 Dispensasjonssøknad/bruksendring 
 
Hei, 
 
Vi viser til nabovarsel angående Korsgata 25, hvor det søkes om dispensasjon fra gjeldende 
regulering. Jeg representerer Nedre løkka borettslag som inkluderer Markveien 56 B-F og 
Korsgata 27 A-C som er naboer til Korsgata 25.  
 
Vi må først beklage at vi ikke har svart innen fristen på 14 dager siden nabovarslet ble sendt ut. 
På grunn av treg postgang via vår forretningsfører mottok vi brevet først denne uka, og har derfor 
ikke hatt mulighet til å svare før. Vi håper imidlertid at dere tar hensyn til vår tilbakemelding da 
den uansett kommer før dere har varslet innsendelse til PBE (tidlig uke 45). For sikkerhets skyld 
har vi sendt kopi av denne e-posten til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. 
 
Vi oppfatter at det skal søkes om dispensasjon fra gjeldende regulering. Av nabovarslet fremgår 
det at "det søkes dispensasjon fra reguleringen forretning til å omfatte servering/bevertning i 
bakgårdshuset og fra formål fellesareal til uteservering, for deler av bakgården." 
 
Nedre løkka borettslag, Korsgata 27 A-C, har en tilgrensende bakgård til Korsgata 25. 
Bakgårdene er kun atskilt med et lavt gjerde, og vår beboer i første etg. Korsgata 27 A har 
soveromsvindu helt inntil bakgården i Korsgata 25. Av den grunn er det svært viktig for oss at 
serveringsaktivitet i bakgården i Korsgata 25 begrenses, slik at dette ikke skaper unødvendig støy 
for våre beboere.  
 
Vi oppfatter samtidig av nabovarslet at bruksendringen ikke vil bety støy utover dempet prat og 
klirring i bestikk på linje med annen balkongaktivitet. Det som da blir viktig for oss er at vi er 
sikret at det ikke blir aktivitet og støy ut over dette. Dette kan løses ved at en eventuell 
dispensasjon fra formål fellesareal til uteservering vilkårsettes. Det bør knyttes vilkår til 
åpningstid, sjenking, støy/musikk og tidsavgresning. Vi mener at følgende vilkår bør settes: 
 
- Åpningstid begrenses til mellom 0800 og 2000.  
- Det tillates ikke sjenking av alkohol på uteserveringen.  
- Støynivået skal begrenses til dempet prat og klirring i bestikk på linje med annen 
balkongaktivitet. Det tillates ikke å spille musikk i bakgården.  
- Dispensasjonen bør begrenses i tid, f.eks. til fem år, slik at det må søkes på nytt dersom 
aktiviteten skal fortsette utover dette.  
 
Slik vi ser det, er disse forslagene i tråd med deres beskrivelse av den aktivitet som skal foregå i 
bakgården. Vi ønsker at disse vilkårene knyttes til dispensasjonen for å unngå at aktiviteten 
utarter seg i tid og volum.  
 



Dersom en eventuell dispensasjon kan vilkårsettes i henhold til våre innspill ovenfor, er vi 
generelt positive til tiltaket. Tiltaket vil tilføre område en ny kvalitet, som vi tror vil kunne bidra 
positivt til utviklingen av nedre Grünerløkka.  
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom noe av dette er uklart eller trenger en avklaring.  
 
 
Mvh Ivar Kufås 
Styreleder, 
Nedre løkka borettslag 
 
+47 45031544 



Fra: Gro Borgersrud 
Sendt: 6. desember 2012 15:57 
Til: Morten Johansen; PBE Postmottak 
Emne: Korsgata 25 Uttalelse fra Bydel Grünerløkka vedrørende bruksendring 
Vedlegg: KORSGATA 25- UTTALELSE FRA BYDEL GRÜNERLØKKA VEDRØRENDE 

BRUKSENDRING AV BAKGÅRDSBYGNING OG BAKGÅRD TIL BEVERTNING.pdf 
 
Vedlagt følger brev fra Bydel Grünerløkka. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et 
originalt dokument.   
Papirdokument vil ikke bli ettersendt.  
 
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er 
innstallert.  
Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater. 

 
Med hilsen 
 
Oslo kommune 
Bydel Grünerløkka 
 
Telefon: 02180 

E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no  
www.oslo.kommune.no 
 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må 
 
 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
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0256 OSLO 

 
 

   Dato:  06.12.2012 
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KORSGATA 25- UTTALELSE FRA BYDEL GRÜNERLØKKA VEDRØRENDE 
BRUKSENDRING AV BAKGÅRDSBYGNING OG BAKGÅRD TIL BEVERTNING 
 
Saken var til behandling i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka mandag 26. november. 
Saken hadde følgende behandling i komiteen: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 
uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 



 
 

 2

uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gro Borgersrud 
sekretær byutviklingskomiteen 
Bydel Grünerløkka 

 

  
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  

 

Kopi: Plan- og bygningsetaten 

 







ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
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Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

 

Saksnummer Pbe 2012 09434  Oslo, 7. januar 2013 

 

 

 

Byggeplass  Korsgata 25   Eiendom: 228/136 

Tiltakshaver  Eiendomsselskapet   Adr.: Colbjørnsensgt. 1, 0256 Oslo 
  Merkantilbygg as 

Rådgiver  Arcasa Arkitekter AS  Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo 

Tiltakstype  Bakeri/servering   Tiltaksart: Bruksendring/ombygging 

SAK:  BRUKSENDRING og OMBYGGING 

Det er avhold forhåndskonferanse om saken 20.08.2012. 

 

 

Søknaden gjelder følgende tiltak 

1. Hovedbygget mot gaten, bruksendring fra butikk type utsalg for keramikkverksted til 
butikk, utsalg av bakerivarer bl.a. fra eget bakeri. 

2. Bakgårdsbygget, bruksendring fra forretning type keramikkverksted til bakeri og 
servering type restaurant. 

3. I bakgården søkes bruksendring for en mindre del av bakgården fra formål fellesareal 
til (ute)servering. 

4. Innvendig ombygging med nødvendige fasiliteter, kjøkken toaletter osv. 

5. Fasade oppgradering i form av innsetting av vinduer i stedet for dør i 2. etasje, 
innsetting av vindu i blendet dørhull og innsetting av vindu i garasje port. Disse 
endringene gjøres i samråd med byantikvaren. 

 

Bruksendringen i punkt 2 og 3 krever dispensasjoner fra reguleringen. 

Ombyggingen utløser behov for unntak/dispensasjon fra teknisk forskrift.  

 

Gjeldende plangrunnlag etc. 

Eiendommen ligger i Korsgata 25 nederst på Grünerløkka mellom Thorvald Meyers gate og 
Markveien. Tomten omfattes av regulering S-2366 fra 22.11.78. Hovedformål innenfor planen 



er boligformål, men det presiseres at lokaler som i dag benyttes til næringsvirksomhet fortsatt 
skal kunne brukes til dette. De omsøkte arealer brukes i dag til keramikkverksted og butikk. 

Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste, og deler av bygningene faller innunder 
kgl. res. om murgårder. 

 

Eksisterende bygninger 

Eksisterende bygningsmasse består av et bygg i 3. etasjer og loft mot Korsgata med 
næringslokaler i 1. etasje og boligformål i de øvrige etasjer. Bygningene i bakgården har 2 
etasjer og brukes til næringsformål 

Bygningsmassen er gammel og er på Byantikvarens liste over bevaringsverdige bygninger og 
fikk vernestatus i 1992. I følge listen er hovedhuset og verkstedet datert til 1879 og 1899. 
Bakgårdbygningene ble i sin tid visstnok benyttet som staller for Frydenlund bryggerier. 
Fasadeendringer krever uttalelse fra Byantikvaren.  

Når det gjelder hovedhuset viser de vedlagte arkivtegningene de eksisterende forhold. Her 
gjøres det helle ringen endringer. I bakgården er det gjort flere endringer siden bruksendringen 
i 1929 fra stall til verksted. Vi har derfor samlet foto av dagens fasader samt lagt ved tegninger 
fra arkivet.  

 

 

Bakgård mot syd. Gården brukes i dag bl.a. til parkering. 

 

 

 

Planlagt tiltak, bruksendring 

 

Det ønskes å tilføre næringslokalene i gårdsrommet og 1. etasje mot Korsgata ny bruk som et 
ledd i en mer generell oppgradering av bygningsmassen. Det arbeides med et konsept for å 
etablere en intim bakgårdsrestaurant, tilsvarende et konsept på Frogner i Oslo, Kolonihagen i 



Frognerveien 33, som har blitt et populært spisested både for beboere i nabolaget og andre 
gjester. Se www.kolonihagen.no 

 

        

 

Størstedelen av bygningen i bakgården vil bli benyttet til serveringsformål både for kjøkken 
etc. og gjestearealer. Som det fremgår av planen vil det også være et bakeri i 1. etasje i den 
ene delen av bakgårdbygningen. Hele 2. etasje er tenkt brukt som servering. 

Det legges også opp til å bruke ”butikken” mot Korsgata som bakeriutsalg.  

Lokalene på andre siden av porten, mot Korsgata skal brukes som kontorer for driften av 
restauranten og bakeriet.  

Bygningene i bakgården er lagt i en U-form og gir god skjerming mot tilstøtende fellesarealer i 
gårdsrommet. En mindre del av bakgården ønskes benyttet til ute servering. Arealet 
begrenses til den delen av bakgården som har bygning på 3 sider, som vist på skissen. 
 
Bakeri, bakeriutsalg og kontor er innenfor dagens reguleringsformål, næring. For denne delen 
av virksomheten gjelder søknaden en normal bruksendring.  
Restaurantvirksomhet krever en dispensasjon fra formålet fra forretning til servering. En 
dispensasjon som er et krav til de fleste nye serveringssteder på Grünerløkka. 
Se avsnitt om dispensasjon. 
 
Bakgårdshuset danner en nesten helt lukket bakgård med marginalt innsyn og utsyn til 
boligene rundt. Serveringsdelen blir omkranset av en 2. etasjers bygningsmasse som vil 
skjerme mot lyd. Atkomsten til og fra restauranten skjer gjennom port rommet mellom 
bakeriutsalget og kontoret. Det er i dag ingen atkomst fra tilstøtende gårdsrom noe som 
forhindrer at gjester forviller seg inn i andre gårdsrom. Det lave gjerdet mot gårdsrommet i 27 
er tenkt beplantet for skjerme innsynet mellom gårdsrommene. 
 
Den øvrige delen av bakgården skal brukes av beboerne. Det arbeides med et konsept hvor 
beboerne kunne ha egne plantekasser (eller tilsvarende) hvor de kan dyrke grønnsaker eller 
blomster. Kolonihagen satser sterkt på økologiske produkter og har ambisjoner om at dette 
gjenspeiles i bakgården. 

Dette blir en vesentlig oppgradering av bakgården som i dag kun brukes til parkering. 

 
 
 

Bilder fra Kolonihagen Frognerveien 33 

http://www.kolonihagen.no/


 

Illustrasjon til Kolonihagens konsept. 

 

Fasader 

Fasade oppgradering i form av: 

1. innsetting av vinduer i stedet for dør/luke i 2. etasje,  
2. innsetting av vindu i blendet dørhull 
3. innsetting av vindu i garasje port.  

 
For øvrig kan det bli behov rehabilitering og utskifting av andre bygningsdeler som 
følge av detaljprosjekteringen og undersøkelser av kvaliteten på disse. Endelig 
utforming av de vinduene som vi ønsker å etablere er heller ikke detaljert, det er derfor 
illustrasjonene i varslet kan variere noe. Vi forutsetter at dette gjøres i samarbeid med 
byantikvaren.  

 

      

Luke bevares i  
henhold til byantikvaren 



 

              

 

Viser for øvrig til byantikvarens uttalelse av 28.12.2012 vedlegg I-01. Byantikvaren kan tillate 
innsetting av vindu der det tidligere har vært dør og innsetting av vindu i stedet for garasjeport. 
Når det gjelder luken til høyloftet ønsker de å bevare denne. Vi foreslår at lukene (som sitter 
innvendig) settes i åpen posisjon innvendig og det monteres et glass ytterst i åpningen slik at 
lemmen kan lukkes hvis innvendig og det historiske blir bevart. Øvrig har Byantikvaren ingen 
motforestillinger mot bruksendringen. 

 

Forhold til overordnede myndigheter og nabomerknad.  

 

Bydel Grünerløkka: 

Vi har, som poengtert i referat fra forhåndskonferanse datert 21.08.12, bedt om en 
forhåndsuttalelse fra Bydel Grünerløkka. Denne uttalelsen er her vedlagt som vedlegg J-1. 

 

Bydelens prinsipale holdning om å holde arealet fritt for servering, men subsidiært med åpning 
for akkurat dette konseptet med bakerivirksomhet, utsalg og servering i bakgården og i 
bakgårdsbygget, tolker vi som en forsiktig tilnærming til å åpne for en bruksendring av de 
aktuelle arealene på eiendommen. I sin prinsipale form blir avvisningen for kategorisk. Det 
foreligger ingen spesielle omstendigheter her som skulle skille seg fra de andre stedene i indre 
by der bakgårdsservering tillates og i hovedsak anses positivt for bo- og bymiljø. 

 

Uttalelsen fra Nedre løkka borettslag Innebærer en tilslutning til hovedideen med det 
miljøskapende tilbud som etableres, når det heter «Tiltaket vil tilføre område en ny kvalitet, 
som vi tror vil kunne bidra positivt til utviklingen av nedre Grünerløkka.» Når det gjelder ønsket 
om tidlig stenging av serveringen, kan vi ikke se at det foreligger spesielle omstendigheter her 
i forhold de andre serveringer av tilsvarende slag, kanskje tvert om. Uansett er det siden 
begynnelsen av 1990-tallet lagt til grunn i Oslo at de lokale serveringsforskrifter til alkohol- og 
serveringslovene balanserer de aktuelle relevante hensyn, slik at åpningstider ikke fastsettes 
etter pbl. Det er også omdiskutert om pbl overhode gir hjemmel til dette, og dette er løst ved at 
de nevnte øvrige lover løser dette. 



 

Vi vil vise til at de alminnelige betingelsene for skjenking i bakgård er fastsatt av bystyret og 
håndheves av Næringsetaten med basis i serveringsloven og alkoholloven, og videre vise til at 
Plan- og bygningsetaten etter en del uheldige saker med vilkår etter Plan- og bygningsloven 
mht. åpningstider, lar dette følge de lokale forskriftene til alkoholloven, som har egne regler for 
bakgårder. 

 

Bydelens og naboenes syn skulle i rimelig grad være sikret ved at dispensasjon gis til 
forretning, utsalg (bakerivirksomhet), bevertning og servering i bakgård, på de av søknaden 
omfattende arealer inne og ute. 

Parkering 

Det er ikke planlagt parkeringsplasser for tiltaket og det forutsettes at kundene bor lokalt eller 
kommer til stedet med kollektivtransport.  

 

Dispensasjoner 

Det søkes dispensasjon fra reguleringen forretning til å omfatte servering/bevertning i 
bakgårdshuset og fra formål fellesareal til ute servering, for deler av bakgården. 
Dispensasjonen begrunnes med at dette vil tilføre området en restaurant som er opptatt av en 
bæredyktig utvikling av byområder.  

Det søkes også om dispensasjon/avvik fra Teknisk forskrift TEK 10  

Se vedlegg B-01 

 

Nabovarselet 

Prosjektet ble sendt naboene 16. oktober. Se egen redegjørelse vedlegg C-04. 

 

Arbeidstilsynet 

Uttalelse fra arbeidstilsynet vil bli innhentet før søknad om igangsetting. 

 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

 

Hein Wodstrup 
Tlf 93 24 45 43 

hein@arcasa.no 

 

Kopi  Korsgata 25 AS v. Morten Hiemeyer (mh@merkantilbygg.no) 

mailto:hein@arcasa.no


ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
 

Vedlegg C-04 

Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

 

Oslo, 19. november 2012 

 

Byggeplass  Korsgata 25   Eiendom: 228/136 

Tiltakshaver  Eiendomsselskapet   Adr.: Colbjørnsensgt. 1, 0256 Oslo 
  Merkantilbygg as 

Rådgiver  Arcasa Arkitekter AS  Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo 

Tiltakstype  Bakeri/restaurant   Tiltaksart: Bruksendring/ombygging 

SAK:  NABOVARSEL – BRUSKENDRING og OMBYGGING 

 

Nabovarselet gjelder følgende tiltak 

1. Hovedbygget mot gaten, bruksendring fra butikk type utsalg for keramikkverksted til 
butikk, utsalg av bakerivarer bl.a. fra eget bakeri. 

2. Bakgårdsbygget, bruksendring fra forretning type keramikkverksted til bakeri og 
servering type restaurant. 

3. I bakgården søkes bruksendring for en mindre del av bakgården fra formål fellesareal 
til (ute)servering. 

4. Innvendig ombygging med nødvendige fasiliteter, kjøkken toaletter osv. 

5. Fasade oppgradering i form av innsetting av vinduer i stedet for dør i 2. etasje, 
innsetting av vindu i blendet dørhull og innsetting av vindu i garasje port. Disse 
endringene gjøres i samråd med byantikvaren. 

 

Bruksendringen i punkt 2 og 3 krever dispensasjoner fra reguleringen. 

Ombyggingen kan utløse behov for dispensasjon fra teknisk forskrift.  

 

 

Bemerkninger fra naboer 

Det er pr 05.10. innkommet 1 bemerkninger fra naboene samt en telefon fra 
forretningsfører med varsel om enda en bemerkning. Denne er enda ikke mottatt og vi 
må gå ut fra at boretslaget har bestemt seg for ikke å sende en bemerkning, 

Det er mottatt merknader fra følgende naboer. 

C-03 Nedre Løkka borettslag ved Iva Kufås. 

  



Tilsvar til naboer 

 

Merknaden utrykker sterk bekymring for støy fra bakgårdsaktiviteten og ønsker å knytte 
begrensninger til åpningstider og alkoholservering i bakgården. Bekymringen gjelder 
spesielt de som har leilighet på bakkeplan øst for eiendommen. For øvrig er naboene 
positive til tiltaket og ser det som en ny kvalitet for området. 

Når det gjelder åpningstider og alkoholservering bestemmes dette av bydelen og vi har 
ingen ytterligere kommentarer til det. Vi er imidlertid innstilt på å finne frem til måter å 
skjerme beboerne i nabogården. Dette gjøres best i samråd med naboene. Her finnes flere 
løsninger avhengig av hva man ønsker å oppnå. Høyere gjerde, beplantning osv.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

Hein Wodstrup 

 

 

Kopi; Eiendomsselskapet Merkantilbygg AS v. Morten Hiemeyer (mh@merkantilbygg.no) 

  



ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
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Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

Boks 364 Sentrum 

0102 OSLO       

Oslo, 19. november 2012 

 

 

 

 

 

 

VEDR: KORSGATA 25 – GNR 228, BNR 136 1. ETASJE OG BAKGÅRDSBYGG 

  SØKNAD OM DISPENSASJONER   

 

 

Det er utarbeidet søknad om rammetillatelse for ovennevnte eiendom, og godkjennelse av 

tiltaket forutsetter innvilgelse av dispensasjon/fravik på to punkter.  

 

 Bruksendring fra formål, bolig med tillat næring der det er næring i dag, til formål servering 

 Fravik fra TEK m.h.t. tilgjengelig og Energi. 

 

Bruksendring.  

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig. §4 åpner for at de deler av eiendommen 

som er næring i dag fortsatt skal kunne brukes til næring. Dette gjelder 1. etasje i bygningen 

mot gaten og hele bakgårdbygget. Dagens bruk er keramikkverksted i bakgårdshuset med 

utsalg og kontor i 1. etasje mot gaten.  

Disse lokalene ønskes nå brukt til bakeri og restaurant i bakgårdshuset og bakeri utsalg og 

kontor i 1. etasje. 

Bruksendringen bør kunne tillates av følgende grunner: 

 

 Eiendommen ligger i et område med varierende næringsvirksomhet hvor tiltaket inngår som 

en naturlig del av strøkets virksomhet. Oppgraderingen av Korsgata som hovedtrasse for 

sykler mellom Thorvals Meyersgate og Markveien vil gjøre denne strekningen mer attraktiv 

for et mer variert næringsliv.  

 Bakgårdens lukkede form egner seg godt for tiltaket og innsyn fra ute serveringen og 

gjester til og fra restauranten til boligene er marginal. Ingen av boligene i 

naboeiendommene har fasade direkte mot gårdsrommet 

 Virksomhet bakeri og bakeriutsalg skiller seg ikke vesentlig fra keramikkverksted og 

keramikk utsalg. 

 Dette er en restaurant uten bakgrunnsmusikk og bar og vil derfor kun forårsake prat og 

klirring i bestikk på linje med annen balkongaktivitet. 

 Virksomheten vil tilføre området en restaurant som er opptatt av en bæredyktig utvikling av 

byområder. Virksomhetens miljøbeviste og grønne profil vil kunne tilføre bydelen en 

positiv opplevelse 

 Det er praksis i Plan- og bygningsetaten for at bruksendring fra forretning til 

serveringssteder med beliggenhet i strøksgater godkjennes når de ytre og indre rammer i 

tiltaket ligger til rette for dette. Det er tilfelle her. 

 

 

VEDLEGG B-01 



 

 

 

Fravik fra Teknisk forskrift i henhold til PBL §31-2, fjerde ledd 
”Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende 

byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige 

kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 

hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som 

nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.” 

 

Fraviket gjelder bl.a. 

Teknisk forskrift TEK 10  

§12-1 Krav om universell utforming av byggverk. Avviket fra forskriften gjelder først 

og fremst bakeri utsalgets inngang og deler av serveringsområdet (separat kammer) og 

2. etasje. 

§14 Energi med henvisning til §14-1 fjerde ledd 
”For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og 

antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.” 

 

 

Fraviket begrunnes med 

 Bygningen står på byantikvarens gule liste. Butikklokalet i lokalet vest for portrommet 

ligger tre trinn opp fra gaten. Lokalets inngang er fra gaten og en utvendig rampe vil 

ødelegge byggets karakter og oppta en for stor del av fortauet. En rampe vil dessuten 

komme i konflikt med portrommet eller naboeiendommen. Inngangen fra baksiden er 

inngangen til boligene i etasjen over og heller ikke her er det plass til ramper, lifter eller 

andre løfteanordninger. Dette problemet gjelder ved enhver bruk av lokalet enten det er 

næring eller bolig. 

 Løfteinnretninger utgjør store inngrep i en såpass liten bygningsmasse og står ikke i forhold 

til de resultater det gir. Mesteparten av serveringen er universelt tilgjengelig og den 

manglende atkomst til bakeriutsalget bør kunne kompenseres med service fra de ansatte.  

 Bygningens fasader er bevaringsverdig. Ombyggingen omfatter derfor ikke husets ytterskall 

med unntak av utskifting/innsetting av noen vinduer. 

Større endringen av 0 punktet i ytterveggen kan påføre disse store skader. Kompakte 

teglvegger er avhengig av at fuktigheten kan få vandre fritt inn og ut av veggen. Muligheten 

til å isolere slike eldre bygninger innvendig er dessverre meget begrenset. Isolering og 

tetting av fasadene slik TEK 10 krever vil derfor ikke være forenlig med bevaringen av 

bygget.  

 Avviket kan også omfatte andre deler av forskriften som gjelder mer spesifikke krav knyttet 

til øvrige teknisk prosjektering av for eksempel ventilasjon og vann som kan være 

uhensiktsmessige og urimelig kostnadskrevende å gjennomføre med hensyn til bevaring av 

og innredning av, en eksisterende bygning.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ARCASA arkitekter AS 
 

 

Hein Wodstrup  



Redegjørelse for energibruk i tiltaket

Gnr.___  Bnr ____  Adresse_____________________________________________________

Utarbeidet av: ________________________________________________________________

Opprinnelig byggeår

Totalt areal på bygning (BRA)

Hvor stort areal omfattes av tiltaket (BRA)
Eksisterende bruk

Eventuell ny bruk
Valg av energiberegningsmetode

Fylles ut av ansvarlig prosjekterende. 
Ved manglende utfylling vennligst begrunn hvorfor i kommentarfelt eller eget vedlegg
Bygnings-
element

Eksisterende 
situasjon
(u-verdi)

Gjeldende 
TEK
(u-verdi)

Prosjektert
(u-verdi)

Avvik/
Differanse 

Konstruksjons
type
(tegl, tre etc.)

Flate areal 
i m2

Yttervegg
Tak
Gulv
Glass/dør, inkl 
karm og ramme
Kuldebroverdier
%-andel glass

Tekniske 
installasjoner

Eksisterende
situasjon

Gjeldende 
TEK

Prosjektert Avvik/
Differanse

Begrunnelse/Kommentarer

Ventilasjon
Energiforsyning
Annet

Redegjørelse for hvorfor kostnadene anses som uforholdsmessige (benytt gjerne eget vedlegg)

Kostnaden kan vurderes i forhold til:
- Total kostnad for hele prosjektet
- Kostnadene knyttet til det konkrete tiltaket med og uten kostnadene 

som knytter seg til oppfyllelse av de aktuelle tekniske kravene
- Verdien på den delen av tiltaket som omfattes av tiltaket;

o Markedsverdi salg/leie
o Byggekostnader

- Eventuell verdiøkning/besparelser som er resultat av tiltaket
- Mulige alternative mindre kostbare løsninger

Ytterligere begrunnelse for søknad om unntak (benytt gjerne eget vedlegg)

Vis gjerne til kildemateriale og/eller faglige redegjørelser/utredninger
- Hva er årsaken til at energikravene er vanskelig å innfri?
- Hva skal eventuelt til for å tilfredsstille kravene?
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  Dato: 25.01.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201214603-6
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Erland  Per Volden Arkivkode: 531 

 
 
 
 
 
Byggeplass: KORSGATA 25 Eiendom: 228/136/0/0 
    
Tiltakshaver: Korsgata 25 AS Adresse: Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO 
Søker: Arcasa arkitekter AS Adresse: Sagveien 23 C III, 0459 OSLO 
Tiltakstype: Forretning/salgslokaler Tiltaksart: Bruksendring 
 

RAMMETILLATELSE OG AVSLAG - KORSGATA 25 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 
 

 
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje 
bruksendres fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med 
kjøkken, toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer 
istedenfor dør i 2. etasjen, vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd bokstav c), d), f) og g) 
godkjennes denne delen av søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 11.01.2013. Det vises for 
øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og ansvarsretter. 
 
Byggesøknaden inneholder også søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesarealformålet til uteservering. 
Denne delen av søknaden avslås i medhold av reguleringsplanformålet.  
 
I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for bruk av 1. etasjen i forgårdsbygningen til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. I medhold av samme paragraf gis 
det også dispensasjon for bruk av 1. og 2. etasjen i bakbygningen til bakeri og restaurant. 
 
I medhold av pbl § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for bruk av del av gårdsrommet til 
utservering. 
 
Det gis unntak fra TEK10/VTEK10 for energieffektivitet i medhold av pbl § 31-2. 4. ledd, samt fra 
krav til universell utforming av 2. etasjen for bakgårdsbygningen. 
 

Arcasa arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 
0459 OSLO 
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Det gis ikke unntak fra krav i TEK10/VTEK10 for universell utforming av 1. etasjene i 
forgårdsbygningen og bakbygningen 
 
Det foreligger bemerkninger til søknaden. 
 
Det kan ikke dispenseres fra regulert formål for etablering av uteservering i gårdsrommet da 
hensynene bak formålet vesentlig tilsidesettes.   
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 
Søknaden 
Eiendommen dette gjelder ligger i etablert kvartalsbebyggelse med i hovedsak murgårder. Disse er regulert 
og brukt til bolig, med unntak for strøksgatene der 1. etasjene er i bruk med forretning og forskjellige typer 
bevertning og lignende. Kvartalet rammes inn av strøksgatene Markveien og Thorvald Meyers gate, samt 
Korsgata med i all hovedsak bolig i 1. etasje og Leirfallsgata med noe næring, men dog dominert av 
boliger i 1. etasje.  
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje bruksendres 
fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, 
ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, vindu i 
blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
Grad av utnytting  som tiltaket medfører endres ikke som følge av tiltaket. Det oppgis at 373 kvm BRA 
bruksendres. 
 
Byggesøknaden inneholder også søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesarealformålet til uteservering. 
 
Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). 
 
Det søkes dispensasjon for bruk av 1. etasjen i forgårdsbygningen til bakeriutsalg og administrasjonsdel 
for bakeriet og restauranten. I medhold av samme paragraf søkes det også dispensasjon for bruk av 1. og 2. 
etasjen i bakbygningen til bakeri og restaurant, samt dispensasjon fra regulert bruk fellesareal for del av 
gårdsrommet til bruk med utservering. 
 
Det anmodes om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 § 12-1 om krav om universell 
utforming av byggverk, samt fra samme forskrifts krav om energieffektivitet. 
 
Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er for bygningene regulert til bolig, og gårdsrommet er regulert til atkomst, lek og opphold 
gjennom reguleringsplan S-2366, vedtatt 22.11.1978.  
Bygningene er på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. 
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Byantikvaren uttaler seg 28.12.2012 til utskifting av eldre garasjeport med vindu, og det samme for en 
luke i 2. etasje samt innsetting av vindu i gjenmurt dørsmyg. Det forutsettes at vinduet som erstatter 
garasjeporten får høy kvalitet der det gis detaljerte føringer. Det anbefales at luka i 2. etasjen opprettholdes 
og sekundært vil det kunne vurderes at nytt vindu innsettes innenfor luken. Antikvaren har ingen merknad 
til innsetting av vindu i igjenmurt dørsmyg, også her med konkrete føringer for utforming.  



Saksnr: 201214603-6 
 

Side 3 av 7

 

 
 
Bydel Grünerløkka uttaler seg 06.12.2012 til tiltaket. Her vises det til at Bydelsoverlegen har vurdert at 
uteservering her vil kunne medfører helsefarlig støy for berørte naboer, det henvises til en forskrift om 
begrensning av støy. Basert på dette er bydelen negativ til uteserveringen og bruksendringen av 
bakbygningen. Dersom tiltaket likevel skulle bli godkjent ønsker bydelen at dispensasjonen knyttes opp 
mot konseptet. 
 
Protester/bemerkninger 
Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås bemerker 01.11.2012 på vegne av Korsgata 27A-C og Markveien 56 
B-F. Bakgårdene her er adskilt med kun et lavt gjerde, og det er boliger her med soverom mot 
gårdsrommet. Det er derfor vesentlig at uteserveringen ikke skaper unødvendig støy. Dersom 
uteserveringen godkjennes så bes det om at det settes vilkår for denne bruken. Forskjellige konkrete vilkår 
nevnes. 
 
Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: 
Det redegjøres fyldig for konsekvensene for gårdsrommet med illustrasjoner med mer. Deler av 
redegjørelsen er tatt inn i og drøftet relevante deler av vedtaket. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Under anmodningen om unntak fra TEK10 i medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd nevnes at dette også kan 
gjelde andre deler av forskriften. Plan- og bygningsetaten gjør oppmerksom på at eventuelle unntak må 
omsøkes, vi kan ikke se at unntak utover de omtalte i våre unntaksvurderinger er omsøkt. 
 
Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv samt ivaretakelse av kulturell verdi 
Fasader på bakbygningen endres ved at garasjeport byttes til et tilpasset vind, døra i 2. etasjen endres og 
vindu settes inn i blendet dørhull i 1. etasjen. Byantikvaren er i sin uttalelse positiv med detaljerte føringer. 
Det er en forutsetning at disse føringene følges og at det etableres en konstruktiv dialog med Byantikvaren 
som dokumenteres til igangsettingssøknaden. Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket har god visuell 
kvalitet og ivaretar den kulturelle verdien. 
 
Universell utforming  
Det anmodes om unntak fra krav i TEK10/VTEK10 for universell utforming for utsalget i forbygningen og 
deler av bakbygningen.  
  
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med reguleringsplan 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.  
 
Dispensasjonsvurdering for bruksendring av del av for- og gårdsbygningene 
Det er søkt dispensasjon fra formålet byggeområde for bolig til bruk med bakeriutsalg og administrasjon 
for 1. etasjen i forbygningen, samt til bruk med bakeri og restaurant for hele bakgårdshuset.  
 
Søker oppgir som grunner for dispensasjon at eiendommen ligger i et område med varierende 
næringsvirksomhet og inngår i dette. Innsyn fra tiltaket til boligene er minimal, den omsøkte virksomheten 
skiller seg lite fra nåværende keramikkutsalg og keramikkverksted. Tiltaket er uten bakgrunnsmusikk og 
bar, det vil kun medføre prat og klirring i bestikk som er vanlig på boligbalkonger. Restauranten er opptatt 



Saksnr: 201214603-6 
 

Side 4 av 7

 

 
av en bæredyktig utvikling av byområder, og virksomhetens miljøbeviste og grønne profil er positiv for 
bydelen.  
  
Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
Hensynet bak formålet er å sikre gode og stabile boforhold her.  
Dispensasjonen medfører bruk som bakeriutsalg, administrasjon for bakeri og restaurant. Eksisterende 
bruk er med keramikkverksted og keramikkutsalg. I reguleringens § 4 åpnes det for at lokaler som brukes 
til næringsvirksomhet skal fortsatt kunne brukes til dette dersom bruken ikke er til ulempe for nærmiljøet. 
Dog kan ikke nyetablering eller vesentlig endring av virksomheten skje uten søknadsbehandling etter plan- 
og bygningsloven. I dette tilfellet er det næringsvirksomhet i lokalene og denne kunne fortsatt så lenge den 
ikke var til ulempe. I en sammenlikning av konsekvenser ved virksomheten keramikkutsalg og -verksted 
opp mot konsekvenser av restaurant, bakeri og bakeriutsalg, vurderer vi at sistnevnte er mer hensynsfullt 
for boligbruken. Dette er dog basert på at driften skjer i kontrollerte former slik søker redegjør for. Naboen 
som uttaler seg er ikke negativ til bruksendringen av bygningene. Plan- og bygningsetaten vurderer at 
dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak boligformålet. 
 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 
I strøksgatene Thorvald Meyers gate og Markveien langs dette kvartalets langsider er det et variert tilbud 
av næringer rettet mot publikum, og tiltaket supplerer disse næringene. Basert på beskrivelsen av tiltaket 
vil det ikke medføre større endring i forhold til dagens næring.  
Ulemper kan være at tilkomsten til bakbygningen er gjennom uteoppholdsarealet for boligene her, men det 
forutsettes at dette skjer i kontrollerte former. Restaurantaktivitet kan være forstyrrende for boligene, og 
særlig de som ligger nærme med boligrom vendt mot tiltaket. Basert på Bydelsoverlegens uttalelse er 
Bydelen ikke positiv til bruksendringen av bakbygningen. Dog fremgår det i redegjørelsen fra bydelen at 
bydelsoverlegen er negativ til uteserveringen, men bruksendringen av bak- eller forbygningen nevnes ikke. 
Tiltaket beskrives med begrenset aktivitet tilknyttet restauranten.  
Bydelen og naboen som bemerker ber om at det settes vilkår for eventuelle dispensasjoner fra formål, 
naboen nevner dette kun for utserveringen, mens bydelen ber mer generelt om at en eventuell dispensasjon 
knyttes opp mot dette bakeri- og restaurantkonseptet. Nå avslås uteserveringsdelen av tiltaket grunnet 
konsekvenser for boligene, dvs. at det gjenstår hvordan bruksendringen av bygningene påvirker og endrer 
bomiljøet her. En begrenset gangtrafikk med småpratende gjester gjennom gårdsrommet til/fra 
restauranten vurderes som innenfor det som kan aksepteres. Plan- og bygningsetaten finner at fordelene 
med dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjonen etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.   
 
Dispensasjonsvurdering for uteservering i gårdsrommet 
Tiltaket er i strid med reguleringsplansformålet 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.  
 
Det er søkt dispensasjon for en begrenset del av gårdsrommet fra formålet fellesareal ved atkomst, lek og 
opphold til uteservering. Denne delen av gårdsrommet begrenses på tre sider av bakgårdsbygningen.  
 
Søker begrunnelser for dispensasjonen er gjengitt i dispensasjonsvurderingen for bruksendring av 
bygningene. 
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Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
Hensynene bak formålet fellesareal ved atkomst, lek og opphold er å sikre atkomst til bakbygningene, samt 
sikre gode og trygge uteoppholdsarealer for boligene. 
Området som er aktuelt er på ca 40 kvm med bakbygningens fasader på tre sider, dvs. at det er relativt 
skjermet fra gårdsrommet ellers. Men lyd fra serveringsaktivitet, samtaler med mer bærer godt i disse 
gårdsrommene. Eiendommens gårdsrom er på totalt ca. 110 kvm, dvs. at uteserveringen på 40 kvm utgjør 
ca 35 % av hele uteoppholdsarealet. Til dette kommer at det ikke er skjermning mellom formålene, og at 
det i søknaden også planlegges bruk av gårdsrommet ellers i henhold til premissene for tiltaket. Sitat fra 
søknadsredegjørelsen: Det arbeides med et konsept der beboerne kunne ha egne plantekasser hvor de kan 
dyrke grønnsaker eller blomster. Kolonihagen satser sterkt på økologiske produkter og har ambisjoner om 
at dette gjenspeiles i bakgården. I illustrasjonene og plan av 1. etasje vises bakgården ellers med 
plantekasser i henhold til redegjørelsen. Dvs. at også andre deler av det knappe gårdsrommet er tiltenkt 
tilpasset tiltakskonseptet. Dette er ikke uten videre positivt for hensynet bak formålet, og det er for 
eksempel ikke vist lekeplasser for barn eller skjermede oppholdsområder for beboerne. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderer at dispensasjonen vesentlig tilsidesetter hensynene bak regulert formål. 
Av denne grunn vurderes ikke ulemper mot fordeler, og Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at 
vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, slik at søknaden om 
dispensasjon ikke kan innvilges. 
 
Avvik fra krav i TEK10 
Det anmodes om avvik fra henholdsvis krav til universell utforming for tiltaket i 1. etasje mot gata, og for 
tiltaket i største delen av bakbygningen. 
Det anmodes også på samme måte om avvik fra krav til energieffektivitet. 
 
I medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd kan kommunen gi tillatelse til tiltak også der det ikke er mulig å 
tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller 
ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. 
 
I anmodningen om unntak fra krav til universell utformning henviser søker til bygningenes bevaringsverdi 
der høydeforskjellene er viktige. Mot gata er det tre trappetrinn, og utvendig rampe vurderes til å ødelegge 
byggets bevaringsverdige karakter og oppta for mye av fortauet. Fra gårdssiden er det også ikke mulig av 
tilsvarende grunner. Man oppfatter at dette problemet gjelder enhver bruk. Mesteparten av serveringen er 
tilgjengelig og manglende tilgjengelighet til utsalget kan kompenseres med service fra de ansatte. 
 
Plan- og bygningsetaten viser til at hensynene bak krav om universell utforming veier tungt, og at 
hensynene til bevaringsforhold som her er vektet opp mot universell utformingskravet er tilstrekkelige for 
2. etasjen i bakbygningen. Ellers kan vi ikke se at dette er tilfelle og det gis unntak kun for 2. etasjen i 
bakbygningen. Her vektlegges at lokalene i 1. etasje er universelt tilgjengelige og godkjennes med samme 
bruk som 2. etasjen. I medhold av pbl § 31-2, fjerde ledd gis det unntak for universell utforming for 2. 
etasjen i bakgårdsbygningen. 
 
For energieffektivitet nevnes at bevaringsverdien er vesentlig sammen med de uheldige konsekvenser av å 
flytte nullpunktet i veggen som følge av etterisolering. Etterfølging av TEK10 vil ikke være forenlig med 
fortsatt bevaring. Det vedlegges redegjørelse for de utvendige bygningsdelene der avvikene fra kravene i 
TEK10/VTEK10 fremgår.  
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Plan- og bygningsetaten vurderer at hensynene til bygningenes bevaringsverdi teller tungt, dvs. at tiltaket 
er forsvarlig og nødvendig for hensiktsmessig bruk. I medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd gis unntak fra 
krav til energieffektivitet. 
 
Konklusjon  
Det er dispensert fra reguleringen for bruksendring av 1. etasjen mot gata og for bruksendringen av hele 
bakbygningen. Tilsvarende dispensasjonssøknad for bruk av del av gårdsrommet til uteservering er avslått. 
Byantikvaren setter vilkår om dialog for å sikre at fasadeendringene tilpasses og ikke medfører redusert 
bevaringsverdi.  
 
Det er videre gitt unntak fra krav om universell utforming for 2. etasjen i bakbygningen, mens det ikke kan 
gis unntak for tiltaket ellers. 
 
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at  
tiltaket for bygningene tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes med 
føringer og vilkår som angitt. Mens tiltaket for gårdsrommet ikke er i overensstemmelse med den samlede 
plan- og bygningslovgivningen og derfor ikke kan godkjennes. 
 
Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201214603  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan D-01 16.10.2012 3/14 

Plan 1. og 2. etg. A20-K1 07.01.2013 3/20 

Snitt og fasader bakgårdsbygning A40-1 07.01.2013 3/21 
 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201214603  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

940199972 ARCASA ARKITEKTER AS SØK, ttk. 2, PRO, ttk. 2, arkitektur 
 
Igangsettingstillatelse 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse 
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:   
 

1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og 
godkjent. 

2. Oppdatert gjennomføringsplan 
3. Det må dokumenteres at Byantikvaren har vært tilstrekkelig involvert i fasadedetaljene, det kan 

gjerne skje med en kort bekreftelse fra antikvaren. 
4. Tiltaket utløser krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf. TEK10 §§ 9-6 og 9-7. 

Ansvarsområdet miljøsanering må ansvarsbelegges både for prosjekterende og utførende før 
igangsettingstillatelse kan gis. Prosjekterende er ansvarlig for selve miljøkartleggingen og 
utarbeidelsen av miljøsaneringsbeskrivelsen. Utførende er ansvarlig for selve miljøsaneringen. Det 
informeres om at før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt 
og behandlet, jf. SAK10 § 8-1. 

5. Det kan ikke gis unntak fra krav om universell atkomst for 1. etasjen i forgårdsbygningen og 
bakgårdsbygningen. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før dette forholdet er avklart enten 
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med etterkomming av forskriftskrav, eller at søknad om dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 er 
innsendt og det er dispensert.  

 
Eventuell ny søknad: 
Uteserveringen er ikke godkjent da det ikke er tilstrekkelige grunner til å godkjenne, vi viser særlig til 
bydelsoverlegens klare oppfatning av mulige konsekvenser av endret bruk for del av gårdsrommet. Vi kan 
ikke se at det foreligger nærliggende løsninger som kan medføre at forholdet vurderes annerledes. 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 
vedlagte orientering om klageadgang. 
 
En tillatelse gjelder i 3 år 
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra 
vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i 
klagesaken. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 25.01.2013 av: 
 
Erland  Per Volden - Saksbehandler 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
 
 
Vedlegg:  Orientering om klageadgang 
     Vedlegg vann 
 
Kopi til:  Korsgata 25 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, mh@merkantilbygg.no 
     Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås,  ivarkufas@gmail.com  
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S-2366 

Vedtaksdato: 22.11.1978 

Vedtatt av: Miljøverndepartementet 

Saken 
gjelder: 

Endret regul.plan med reg.best. for kvartalene Markveien – Leirfallsgata 
– Thorvald Meyers gate og Nordre gate på Søndre Grunerløkka. 

Merknader:  

Knytning(er) mot andre planer:  
      
      

 
Saken består av 2 sider inkludert denne. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE 
MARKVEIEN - LEIRFALLSGATA - THORVALD MEYERS GATE OG NORDRE GATE PÅ SØNDRE 
GRUNELØKKA, OSLO KOMMUNE. 
 
§ 1. De regulerte områder er på planen vist med reguleringsgrense. 
 
§ 2. Området innenfor planens begrensning er regulert til byggeområde for boliger. I 1. etasje langs 

Markveien og Thorvald Meyers gate kan innpasses forretninger. 
 
§ 3. Ny bebyggelse tillates oppført i maks. 5 etasjer (innenfor eksisterende 4. etg. gesimshøyde) og med 

takform tilpasset eksisterende bebyggelse. 
Gårdsplassbebyggelse skal bare kunne oppføres hvor det etter denne planen er tillatt opprettholdt, og 
kun i sin nåværende høyde. 

 
§ 4. Arealer/lokaler som i dag benyttes til næringsvirksomhet skal fortsatt kunne brukes til slik virksomhet 

innenfor boligområdet, hvis denne bruken ikke er til ulempe for bomiljøet. 
Nyetablering, eller vesentlig endring av eksisterende virksomhet i disse lokalene kan ikke finne sted uten 
bygningsrådets godkjennelse. 

 
§ 5. De åpne områdene skal nyttes til fellesareal for adkomst, lek og opphold. 
 
§ 6. Samtidig med søknad om byggetillatelse skal det innsendes plan for den ubebygde del av tomta i 

henhold til paragraf 69 i bygningsloven med vedtekt for Oslo. 
 
OBS!  Paragraf 6 er korrigert med Miljøverndepartementets brev av 03.01.79. 
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