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   Dato:  16.10.2013 

Deres ref.:    Vår ref.: 13/21498-2 Saksbeh.: Jon Flydal 

Org. enhet: Trafikkplanlegging seksjon 

Arkivkode: 613 

    

    

    

    

ANMODNING OM UTREDNING - STENGING AV GRÜNERS GATE MELLOM 
THORVALD MEYERS GATE OG MARKVEIEN 

Viser til henvendelse angående anmodning om utredning av stenging av Grüners gate. 

 

Bymiljøetaten utreder for tiden ulike løsninger i Markveien og Thorvald Meyers gate. Forslaget 

om å stenge Grüners gate vil bli utredet i dette arbeidet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Helge Jensen Bente Flesvig 

avdelingsdirektør seksjonssjef 

Godkjent elektronisk 
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  Dato: 11.10.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201214603-54

Oppgis alltid ved henvendelse 
Saksbeh: Tone Christine Hellem 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 

 

KLAGE OVER KOMMUNENS RAMMETILLATELSE PÅ SØKNAD OM 
UTESERVERING I BAKGÅRD - KORSGATA 25 

Anmodning om å behandle klager over kommunens vedtak slik at saken kan bli forvaltningsmessig avgjort. 

 

Kommunens rammetillatelse på søknad om uteservering i bakgård er påklaget av Sameiet 
Markveien 56 ved Per Anders Jørgensen og Sameiet Thorvald Meyers gate 85 ved Siri Koren Furre. 
 
Klagen omhandler at konsekvenser for helse og miljø som følge av tiltaket er vurdert i liten grad. 
Videre klages det på at bakeriutsalg ikke har universelt utformet adkomst, at uteservering er ulovlig 
igangsatt, at det er ulovlig oppført ventilasjonsanlegg på tak og at antall bord og stoler på 
uteservering er klart større enn angitt i vedtaket. Det hevdes at nærmest identiske saker behandles 
ulikt, som medfører liten forutsigbarhet for omgivelsene. 
 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 09.06.2010, sak 232, 

jfr. byrådsvedtak av 29.06.2010, sak 08/2010. 

 

OVERSENDELSE AV KLAGE FOR BEHANDLING 
 

Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse for tiltaket 01.08.2013. Søknaden omfattet bruksendring av 1. 

etasje mot gate og 1.- og 2. etasje av bakgårdsbygning fra keramikkverksted og bolig til restaurant, bakeri, 

bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Det ble også søkt om bruksendring av 

mindre del av bakgården fra fellesarealformål til uteservering. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Postboks 8111 Dep 

0032 OSLO 
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Tiltaket omfattet innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens 

fasader ble oppgradert med vinduer istedenfor dør i 2. etasje, vindu i blendet dørutsparing og vindu i 

garasjeport. Bygningene er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. Grad av utnytting 

ble ikke endret som følge av tiltaket. Det er oppgitt at 373 m2 BRA bruksendres. Tiltaket er prosjektert i 

henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). 

 

Det ble søkt om dispensasjon for bruk av 1. etasje i forgårdsbygningen til bakeriutsalg og 

administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. I medhold av samme paragraf ble det også søkt om 

dispensasjon for bruk av 1. og 2. etasje i bakbygningen til bakeri og restaurant, samt dispensasjon fra 

regulert bruk fellesareal for del av gårdsrommet til bruk som utservering. Ansvarlig søker er Arcasa 

arkitekter AS og tiltakshaver er Korsgata 25 AS. 

 

Historikk: 

Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse for tiltaket 25.01.2013 hvor det ble gitt avslag på dispensasjon 

fra regulert formål fellesareal for del av gårdsrommet til bruk som uteservering. Vedtaket ble påklaget av 

Advokatfirma Ræder DA ved Arve Lønnum på vegne av ansvarlig søker og tiltakshaver. Kommunen tok 

ikke klagen til følge og sendte saken over til byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 14.06.2013. I 

vedtak av 28.06.2013 omgjorde byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka vedtaket. 

 
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.  

 

Klager 
Det foreligger klager fra nabo Sameiet Markveien 56, mottatt av Plan- og bygningsetaten 05.07.2013. Det 

foreligger også klage fra Sameiet Thorvald Meyers gate 85 ved Siri Koren Furre, datert 03.07.2013. Da 

disse klagene omhandler det opphevede vedtaket, behandles klagen som klage på rammetillatelse av 

01.08.2013. Videre foreligger det klager fra nabo Sameiet Markveien 56, datert 20.08.2013, 22.08.2013 og 

02.09.2013. Klagere har rettslig klageinteresse jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28, Sameiet Markveien 56 er 

nabo til eiendommen og Sameiet Thorvald Meyers gate 85 har bruksrett på den berørte bakgården 

gjennom servitutt 06807 08/02/1999. Klagene er innkommet til rett tid jf. fvl. § 29, med unntak av klage 

datert 02.09.2013 som Plan- og bygningsetaten likevel har valgt å ta til behandling. 

 

Klageanførsler: 

• Konsekvenser for helse og miljø i form av støy, søppel, mindre privatliv og uvedkommende, som følge 

av uteservering i bakgård er i liten grad vurdert. 

• Det påpekes at nærmest identisk sak med saksnr. 201207207 er behandlet ulikt, noe som medfører 

liten forutsigbarhet for omgivelsene. 

• Uteservering er ulovlig igangsatt. 

• Bakeriutsalg har ikke universelt utformet adkomst. 

• Det er oppført ulovlig ventilasjonsanlegg på tak. 

• Antall bord og stoler på uteservering er klart større enn angitt i rammetillatelse og 

byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka sitt vedtak av 28.06.2013. 
 

Tilsvar til klagene 

Det foreligger tilsvar til klagene fra Ræder DA ved Arve Lønnum, datert 10.07.2013 og 12.09.2013, og fra 

ansvarlig søker Arcasa arkitekter AS, datert 09.09.2013: 

• Arbeide med å finne en bedre løsning for ventilasjonsanlegg på tak er i gang, søknad om endring av 

tillatelse som omfatter ventilasjonsanegg vil innsendes innen 31.10.2013.  
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• Klager hevder at uønskede element kan ta seg inn i deres bakgård via gårdsrommet i nr. 25. 

Tiltakshaver vil også se på tiltak som kan hindre dette og om nødvendig ta dette med i 

endringssøknaden. 

• Anførsel om lukt ble umiddelbart sett på, selv om det for tiltakshaver var umulig å slutte seg til 

beskrivelsen av de angivelige problemene.   

• Bruk av arealet til uteservering krever ingen videre tillatelse utover de to tillatelser som allerede er gitt 

ved først bydelens vedtak i klagesaken og deretter Plan- og bygningsetatens formalisering av dette. 

Bruk som omsøkt ble lovlig umiddelbart da tillatelse ble gitt ved bydelens vedtak. Det etableres løse 

bord og stoler som verken krever søknad eller ansvar, og følgelig ikke behov for ny søknad og 

tillatelse. Vi regner med at sameiet hevder dette fordi de har funnet et skriv fra Plan- og 

bygningsetaten som etterlyser søknad om igangsettingstillatelse, men dette brevet er åpenbart en 

inkurie som ikke inneholder noen rettslig realitet.  

• Uteserveringen innordner seg Oslo kommunes alminnelige svært innskrenkede skjenke- og 

serveringstider for bakgårder, og stenger kl. 20.00. Hvis klagers anliggende er å komme 

dispensasjoner til livs for å hindre at Grünerløkka blir partyområde, burde kampen vært tatt opp på et 

ganske annet og tidligere tidspunkt, overfor helt andre steder. Den alminnelige oppfatning i byen, og 

kanskje særlig i bystyret som innehar den øverste myndighet etter plan- og bygningsloven i Oslo, er 

bred enighet om at utviklingen på Grünerløkka har vært meget positiv, til tross for at de tillatelser som 

er gitt til servering i all hovedsak er gitt gjennom dispensasjon fra reguleringsplanen. I dette tilfelllet 

har det skjedd en bruksendring fra i praksis parkering til uteservering. Også tidligere bruk er ikke helt i 

henhold til den svært gamle reguleringsplanens ordlyd. Det er både plausibelt og relevant at 

kommunens dispensasjonsmyndighet vurderer tiltaket som et verdifullt tilskudd til mangfoldet som 

også oppleves som positivt i bydelen. 

• Tiltakshaver kan ikke slutte seg til ulempebeskrivelsen. Det er lett å konstatere på stedet at det dreier 

seg om en usedvanlig godt skjermet bakgård og et tiltak av beskjedent omfang. Klager gjør et stort 

poeng av at bydelen i sin uttalelse før dispensasjonssøknaden ble avgjort mente at tiltaket ville ha 

uheldige konsekvenser for naboene. Klager finner det merkelig at bydelen har endret sitt syn. Dette 

hadde imidlertid sammenheng med det en klagebehandling skal innebære ! en full prøving av saken. I 

dette tilfellet ble det gjort på beste måte ved befaring, som ga beslutningstakerne et meget godt 

grunnlag for å treffe sin beslutning. Den brede tilslutning tiltaket fikk, er også et klart tegn på at 

søknaden korresponderte godt med de overordnede politiske ønsker når Oslo kommune skal utøve den 

fullmakt som ligger i plan- og bygningsloven og den myndighet som er lagt til de politiske organer. 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Det er ikke gitt oppsettende virkning/utsatt iverksetting, jf. fvl. § 42, da uteservering er et reversibelt tiltak. 

Ulovlig oppført ventilasjonsanlegg vil håndteres gjennom søknad om endring. 

 

Kommunens vurdering og anbefaling 

Konsekvenser for helse og miljø ble vurdert da dispensasjonen ble behandlet i byutviklingskomiteen i 

Bydel Grünerløkka 24.06.2013, der følgende vedtak ble fattet: 

!1) Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder uteservering i gårdsrom. BUK mener at 3 bord/ 12 sitteplasser frem til kl. 20.00 vil 

berike konseptet og gi området et løft. Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i 

forhold til de positive sidene.! 

 

Til klageanførsel om at like saker behandles ulikt påpeker Plan- og bygningsetaten at saker som kan se ut 

til å være like svært ofte har forskjellige hensyn og forutsetninger som ligger til grunn. Eksempelvis er det 

store forskjeller mellom uteserveringsområdene i Korsgata 25 og i sak 201207207 som klager viser til. I 
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saken klager referer til er uteserveringsarealet tre ganger så stort som uteserveringen i Korsgata 25. 

Uteserveringen i sak 201207207 er heller ikke like skjermet fra resten av bakgården, da det i saken det 

vises til ligger som et avlangt uteområde langs store deler av bakbygningens fasade.  I Korsgata 25 sitt 

tilfelle er uteserveringen lokalisert på et mindre område, i et uterom som omfavnes av bygningskroppen 

der restauranten er lokalisert.  

 

Ved en inkurie ble det ikke gitt midlertidig brukstillatelse for uteservering da midlertidig brukstillatelse for 

hele tiltaket ble gitt 09.08.2013. Midlertidig brukstillatelse for uteserveringen ble gitt 17.09.2013, og 

klageanførsel om at uteservering er ulovlig igangsatt har dermed ikke lenger relevans. 

 

I rammetillatelse av 01.08.2013 ble det ikke gitt unntak for universell  utforming av bakeriutsalg. Det ble 

dermed forutsatt at søknad om endring for tilrettelegging for universelt utformet adkomst ville komme i 

etterkant av rammetillatelsen. I endret tillatelse av 07.10.2013 ble det gitt tillatelse til universelt utformet 

adkomst til bakeriutsalg fra bakgård, dermed har denne klageanførselen ikke lenger relevans. 

 

Ulovlig oppført ventilasjonsanlegg følges opp som en ulovlighetssak. Ny løsning for ventilasjonsanlegg er 

under prosjektering, og vil omsøkes som en endret tillatelse. Kommunen har satt frist til 31.10.2013 for 

innsendelse av søknad. 

 

Overskridelse av antall stoler og bord på uteservering behandles også som en ulovlighetssak. Det er kun 

gitt tillatelse til tre bord og 12 sitteplasser på uteserveringen. Frist for redegjørelse for at uteservering er 

utført i henhold til tillatelsen er satt til 31.10.2013.  

 

Klagen anbefales ikke tatt til følge. 

 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

Avdeling for byggeprosjekter 

Tett by 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 11.10.2013 av: 

 

Tone Christine Hellem - Saksbehandler 

Per-Arne Horne - enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 OSLO, arcasa@arcasa.no 

Korsgata 25 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, mh@merkantilbygg.no 

Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, post@raeder.no 

Sameiet Markveien 56, v./styreleder Per Anders Jørgensen, Markveien 56, 0256 OSLO, 

pajorgensen@ndlocis.mil.no 

Styret i Thorvald Meyers gate 85, ved Siri Koren Furre, Thorvald Meyers gate 85, 0550 OSLO, 

siri@thm85.no 

 

Vedlegg i sak 201214603-54  
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Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 

1 

Klagesak til avgjørelse av 

Fylkesmann 

(Dette dokument) 

  
1_Klagesak til avgjørelse av 

Fylkesmann 

2 Søknad om rammetillatelse Arcasa arkitekter AS 11.01.2013 2_Søknad om rammetillatelse 

3 Redegjørelse Arcasa arkitekter AS 11.01.2013 3_Redegjørelse 

4 Reguleringskart  Bydel Grünerløkka 14.06.2013 4_Reguleringskart  

5 Reguleringsbestemmelser S-2366  Bydel Grünerløkka 14.06.2013
5_Reguleringsbestemmelser S-

2366  

6 Vedtak fra Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka 03.07.2013
6_Vedtak fra Bydel 

Grünerløkka 

7 Situasjonsplan med trapp Arcasa arkitekter AS 09.07.2013 7_Situasjonsplan med trapp 

8 Fasader snitt bakgårdsbygn Arcasa arkitekter AS 09.07.2013 8_Fasader snitt bakgårdsbygn 

9 
Kopi av brev fra Bydel 

Grünerløkka - Bemerkning 

Sameiet Markveien 

56 
10.07.2013

9_Kopi av brev fra Bydel 

Grünerløkka - Bemerkning 

10 Klage på omgjøring av avslag 
Sameiet Thorvald 

Meyers gate 85 
10.07.2013

10_Klage på omgjøring av 

avslag 

11 E-Postmelding 
Sameiet Thorvald 

Meyers gate 85 
10.07.2013 11_E-Postmelding 

12 Erklæring om bruk av gårdsrom 
Sameiet Thorvald 

Meyers gate 85 
10.07.2013

12_Erklæring om bruk av 

gårdsrom 

13 Utskrift fra grunnboka 
Sameiet Thorvald 

Meyers gate 85 
10.07.2013 13_Utskrift fra grunnboka 

14 
Kommentar til klage på omgjøring 

av vedtak 

Advokatfirma Ræder 

DA 
15.07.2013

14_Kommentar til klage på 

omgjøring av vedtak 

15 Erklæring om bruk av gårdsrom 
Advokatfirma Ræder 

DA 
15.07.2013

15_Erklæring om bruk av 

gårdsrom 

16 Rammetillatelse Arcasa arkitekter AS 01.08.2013 16_Rammetillatelse 

17 
Klage på helse-, miljø- og 

sikkerhetsforhold 

Sameiet Markveien 

56 
23.08.2013

17_Klage på helse-, miljø- og 

sikkerhetsforhold 

18 Klage på omgjort vedtak 
Sameiet Markveien 

56 
27.08.2013 18_Klage på omgjort vedtak 

19 
Bruksendring Korsgata 25 - Klage 

på manglende tillatelser 

Sameiet Markveien 

56 
04.09.2013

19_Bruksendring Korsgata 25 - 

Klage på manglende tillatelser 

20 Uttalelse til klage Arcasa arkitekter AS 12.09.2013 20_Uttalelse til klage 

21 Svar på anmodning om uttalelse 
Advokatfirma Ræder 

DA 
13.09.2013

21_Svar på anmodning om 

uttalelse 

22 Plan kjeller, 1. og 2. etasje Arcasa arkitekter AS 01.10.2013 22_Plan kjeller, 1. og 2. etasje 

 

 







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 



 
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) 
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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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OVERSENDING AV VEDTAK FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN I BYDEL 
GRÜNERLØKKA - KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN  OG SØKNAD OM 
UNNTAK FRA KRAV OM UNIVERSIELL UTFORMING - KORSGATA 25 
 
Saken var til behandling i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 24.06.13. 
Byutviklingskomiteen fattet følgende vedtak: 

1) Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 
bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å 
gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder uteservering i gårdsrom. BUK 
mener at 3 bord/ 12 sitteplasser frem til kl. 20.00 vil berike konseptet og gi området et 
løft. Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i forhold til de 
positive sidene.  

 
2) Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 

bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 4. 
ledd å gjøre unntak fra TEK 10 hva gjelder universell utforming. BUK mener det vil 
være så plassmessig vanskelig både i forhold til bredde på fortau og bredde på dør at det 
vil være umulig å få til en god løsning for universell utforming her. Da bakgården er 
universelt utformet, og alle får tilgang til de samme varene der, taler dette for at rampe i 
gata kan droppes.  

 
Klagen fra advokatfirmaet Ræder tas til følge.  
 
Saken hadde følgende behandling i komiteen:  
 
BUK SAK 28/13 KLAGESAK KORSGATA 25 Saksnr. 201291336 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 25.01.13 
om i medhold av Plan- og bygningslovens § 19 -2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering 
hva gjelder uteservering i gårdsrom, og i medhold av Plan- og bygningslovens § 31-2.4. ledd å 
gi unntak fra TEK 10 hva gjelder universell utforming. 
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Klagen fra Advokatfirma Ræder anbefales ikke tatt til følge. 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
Forslag fra Frp, H, V og MDG: 

1) Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 
bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å 
gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder uteservering i gårdsrom. BUK 
mener at 3 bord/ 12 sitteplasser frem til kl. 20.00 vil berike konseptet og gi området et 
løft. Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i forhold til de 
positive sidene. Klagen fra advokatfirmaet Ræder tas til følge.  

 
2) Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 

bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 
4.ledd å gjøre unntak fra TEK 10 hva gjelder universell utforming. BUK mener det vil 
være så plassmessig vanskelig både i forhold til bredde på fortau og bredde på dør at det 
vil være umulig å få til en god løsning for universell utforming her. Da bakgården er 
universelt utformet, og alle får tilgang til de samme varene der, taler dette for at rampe i 
gata kan droppes. Klagen fra Advokatfirma Ræder tas til følge.  

 
Voteringsorden: 
Først ble bydelsdirektørens forslag satt opp mot første del av FrP, H, V og MDGs forslag. 
Deretter ble det stemt over andre del av FrP, H, V og MDGs forslag.  
 
Votering: 
FrP, H, V og MDGs forslag 1 ble enstemmig vedtatt.  
FrP, H, V og MDGs forslag 2 ble vedtatt med 7 stemmer (3A, 1FrP, 1V, 1H, 1MDG) mot 2 
stemmer (1SV, 1R). 
 
Administrasjonen fikk fullmakt fra komiteen til å korrigere ordlyd og språkfeil.  
 
Vedtak: 

3) Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 
bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å 
gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder uteservering i gårdsrom. BUK 
mener at 3 bord/ 12 sitteplasser frem til kl. 20.00 vil berike konseptet og gi området et 
løft. Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i forhold til de 
positive sidene.  

 
4) Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og 

bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 4. 
ledd å gjøre unntak fra TEK 10 hva gjelder universell utforming. BUK mener det vil 
være så plassmessig vanskelig både i forhold til bredde på fortau og bredde på dør at det 
vil være umulig å få til en god løsning for universell utforming her. Da bakgården er 
universelt utformet, og alle får tilgang til de samme varene der, taler dette for at rampe i 
gata kan droppes.  

 
Klagen fra advokatfirmaet Ræder tas til følge.  
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Med hilsen 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 

Gro Borgersrud 
sekretær 
byutviklingskomiteen 

  
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  
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Varslet gjelder endring av gitt
tillatelse i form av bygging av
utvendig rømningstrapp og
fasadeendring på tilsvarende
gavlvegg. Endring er merket rødt.
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Sameiet Thorvald Meyers gate 85 

OBOS Eiendomsforvaltning 

Postboks 6668 St. Olavs plass 

0129 Oslo 

Plan- og bygningsetaten 

Oslo Kommune 

Boks 364, Sentrum  

0102 Oslo 

           03.07.13 

Klage på omgjøring av avslag i sak nr.  201214603 � Korsgata 25 

Sameiet Thorvald Meyers gate 85 klager på Plan- og bygningsetatens omgjøring av avslag på søknad 

om bruksendring av mindre del av bakgården i Korsgata 25 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. 

Vedlagt er utskrift fra grunnboka. I den servitutten som heter 06807 08/02/1999 står det blant annet 

at Sameiet Thorvald Meyers gate 85 har bruksrett til bakgården i Korsgata 27, og kanskje også 

bakgården i Korsgata 25 (vi har ikke kopi av servitutten tilgjengelig). På grunnlag av servitutten mener 

vi at vi har rettslig klageinteresse i denne saken.  

En representant for styret i Sameiet Thorvald Meyers gate 85 var til stede ved Åpen halvtime hos 

BUK i bydel Grünerløkka 24.06.13, der PBEs vedtak ble omgjort.  

Sameiet mener det ikke stemmer at det vil være en berikelse for nærmiljøet å få uteservering i 

bakgården i Korsgata 25. Tvert i mot tror vi det vil føre til støy, søppel, flere uvedkommende i 

tilgrensende bakgårder, og mindre privatliv for naboene.  Det at det kun skal være tre bord og 12 

sitteplasser forandrer ikke på dette, fordi også tre bord vil oppfordre til opphold i bakgården, om de 

må stå eller ikke. Er det 200 spisegjester inne, og 10 % av dem røyker og kan ta med seg en øl ut 

mens de gjør det, vil det bli svært folksomt der inne. Det at Kolonihavens konsept ikke er «ølsted» 

gjør ikke at vi vet at det samme gjelder noen som overtar driften etter noen år. Bakgården ved siden 

av, den i Korsgata 27, er i daglig bruk når det er oppholdsvær, også av beboere i Sameiet Thorvald 

Meyers gate 85, og gjerdet mellom bakgårdene er lavt. Det er svært mange uteserveringer i 

nærområdet, og vi kan ikke se at et nærmiljø blir rikere av å tilføre noe vi har mye av fra før.  

Argumentet for at 1. etasjene forgårdsbygningen og bakbygningen ikke må ha universell utforming, 

var så vidt representanten for styret forstod i Åpen halvtime at de samme varene ville være 

tilgjengelige fra restauranten i bakbygningen. For det første klarer ikke Sameiet Thorvald Meyers gate 

85 å lese dette ut av søknadene. For det andre spurte en av komitemedlemmene representanten for 

advokatfirmaet Ræder som var til stede om ikke man kunne lage adkomst til bakeriet fra bakgården, 

og fikk som svar at det ville gjøre det vanskelig å få tilgang til et mikrobryggeri i kjelleren. Sameiet 

Thorvald Meyers gate 85 stiller seg uforstående til at det er viktigere å ha enkel tilgang til et 



mikrobryggeri enn at rullestolbrukere og folk med barnevogn skal få kjøpe bakervarer uten å måtte 

stå i kø i en restaurant. 

Sameiet Thorvald Meyers gate 85 ønsker at avgjørelsene i BUK i bydel Grünerløkka vurderes på nytt. 

Sameiet Thorvald Meyers gate 85 er ikke nabovarslet om bruksendringen som er søkt om i Korsgata 

25, fordi vi ikke er en tilgrensende eiendom. På grunn av servitutten nevnt i avsnitt nummer to, som 

vi mener tiltakshaver burde gjort seg kjent med, mener vi at vi burde vært nabovarslet. Hadde vi vært 

klar over at det ble søkt om å gjøre om keramikkvekstedet og butikken til blant annet en restaurant 

med over 200 sitteplasser, ville vi ha protestert, blant annet fordi vi mener det kommer til å føre til 

økt gjennomgang gjennom de tilgrensende bakgårdene når portrommet åpnes opp slik det er tenkt, 

noe vi har relativt store problemer med som det er i dag.  

Vi ønsker at kommunen tar stilling til om det er en feil at vi ikke ble nabovarslet før søknad om 

rammetillatelse, og i så tilfelle om dette gir grunnlag for å gi klageadgang når det gjelder 

rammetillatelse i denne saken.  

I tillegg ønsker vi at kommunen sørger for behandling av denne klagen på omgjøringen av PBEs avslag 

i BUK. 

Vennlig hilsen Siri Koren Furre, på vegne av styret i Sameiet Thorvald Meyers gate 85  
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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 
 

RAMMETILLATELSE (OMGJORT VEDTAK) ! KORSGATA 25 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 

 

 
Dette vedtaket erstatter i sin helhet Plan- og bygningsetatens vedtak av 25.01.2013. 

 
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasje 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 søkes også om bruksendring av 

mindre del av bakgården fra fellesarealformålet til uteservering. 

Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens 

fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasje, 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. 

 

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 ellers dispensasjon for bruk av 1. og 2. etasjen i bakbygningen til bakeri og restaurant, og med 

samme hjemmel dispenseres det for bruk av del av gårdsrommet til utservering. 

 

Det gis unntak fra TEK10/VTEK10 for energieffektivitet i medhold av pbl § 31-2 fjerde ledd, samt 

fra krav til universell utforming av 2. etasjen for bakgårdsbygningen. 

 

Det gis ikke unntak fra krav i TEK10/VTEK10 for universell utforming av 1. etasjene i 

forgårdsbygningen og bakbygningen 

Arcasa arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 
0459 OSLO 
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Det foreligger bemerkninger til søknaden. 

 

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 
Søknaden 

Eiendommen 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 dominert av boliger i 1. etasje.  
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasje 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 søkes også om bruksendring av mindre del av bakgården 
fra fellesarealformålet til uteservering. 
Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader 
oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasje, 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. Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). 
 
Det søkes dispensasjon for bruk av 1. etasje 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. 
etasje 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 fjerde 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 oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. 
 
Spesielle forhold 

Tiltaket ble gitt rammetillatelse der deler av tiltaket ble avslått 25.01.2013. I vedtaket ble det gitt avslag på 
søknad om dispensasjon for bruk av del av gårdsrommet til uteservering samt unntak fra krav om 
universell utforming i 1. etasje. Vedtaket ble påklaget av Advokatfirma Ræder DA på vegne av 
tiltakshaver og ansvarlig søker 15.02.2013. Klagen ble 14.06.2013 oversendt Bydel Grünerløkka for 
politisk behandling. Saken ble behandlet i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 24.06.2013, der 
følgende vedtak ble fattet: 
!1) Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

avslag av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder uteservering i gårdsrom. BUK mener at 3 bord/ 12 sitteplasser frem til kl. 20.00 vil 

berike konseptet og gi området et løft. Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i 

forhold til de positive sidene. 

 

2) Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag 

av 25.01.13 om i medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 4. ledd å gjøre unntak fra TEK 10 hva 

gjelder universell utforming. BUK mener det vil være så plassmessig vanskelig både i forhold til bredde på 
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fortau og bredde på dør at det vil være umulig å få til en god løsning for universell utforming her. Da 

bakgården er universelt utformet, og alle får tilgang til de samme varene der, taler dette for at rampe i 

gata kan droppes.  

 

Klagen fra advokatfirmaet Ræder tas til følge.! 

 

Plan- og bygningsetaten betrakter andre avsnitt i vedtak av 24.06.2013 som en uttalelse, ikke et vedtak, da 
bydelen ikke er delegert myndighet til å gjøre vedtak vedrørende unntak fra teknisk forskrift. 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt klager på Bydel Grünerløkkas vedtak av 24.06.2013 fra Sameiet 
Markveien 56 ved Per Anders Jørgensen og Sameiet Thorvald Meyers gate 85 ved Siri Koren Furre. 
Klagene vil bli behandlet som klager på denne rammetillatelsen.  
 
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.  
 
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. 
 
Bydelen uttaler seg på ny ved Bydel Grünerløkka byutviklingskomites vedtak i BUK sak 28/13 med 
bydelens saksnr. 201291336: BUK mener det vil være så plassmessig vanskelig både i forhold til bredde 

på fortau og bredde på dør at det vil være umulig å få til en god løsning for universell utforming her. Da 

bakgården er universelt utformet, og alle får tilgang til de samme varene der, taler dette for at rampe i 

gata kan droppes. 

 
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 i 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 
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Fasader på bakbygningen endres ved at garasjeport byttes til et tilpasset vindu, døra i 2. etasje 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 
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 
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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. 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. 
For vurdering av dispensasjonsforholdet vises det til Bydel Grünerløkka byutviklingskomites vedtak i 
BUK sak 28/13 med bydelens saksnr: 201291336. 
Byutviklingskomiteen finner her grunn til å dispensere for 3 bord med 12 sitteplasser fram til kl 20:00, da 
dette vil berike konseptet og gi området et løft. Ulempene blant annet i form av støy for naboene vil være 
minimale i forhold til de positive sidene. 
 
På bakgrunn av Bydel Grünerløkka byutviklingskomites vedtak innvilges dispensasjon fra regulert formål 
fellesareale for boligene til begrenset utseservering. 
 
Plan- og bygningsetaten mener etter overnevnte at vilkårene for dispensasjon fra regulert formål 
fellesareale for boligene til begrenset uteservering etter pbl § 19-2 er oppfylt, og søknaden om 
dispensasjon 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 TEK10, § 14-1, 
fjerde ledd: For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenelig med bevaring av 

kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer. 
 
Universell utforming. 
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. 
 
Bruksendringen til servering og bakeriutsalg medfører potensielt vesentlig flere kunder, og kravet om 
universell tilpasning ansees som relevant. 
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 oppfatter søknaden dit hen at tilpasning medfører uforholdsmessige kostnader, 
herunder særlig installasjon av heisanordning til 2. etasjen. Vi viser til at hensynene bak krav om 
universell utforming veier tungt, og at hensynene til bevaringsforhold som her er vektet opp mot universell 
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utformingskravet vurderes som tilstrekkelige for 2. etasjen i bakbygningen. Her vektes også 
uforholdsmessige kostnader grunnet heisinstallasjon. Lokalene i 1. etasje forutsettes universelt 
tilgjengelige når de godkjennes med samme bruk som for 2. etasjen, dvs. at bruksendringen av 2. etasjen 
vurderes som forsvarlig. Bruksendringen sikrer også fortsatt hensiktsmessig bruk og dermed vedlikehold 
av det bevaringsverdige bygget. I medhold av pbl § 31-2, fjerde ledd gis det unntak for universell 
utforming av 2. etasjen i bakgårdsbygningen. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderer at forutsetningene for unntak etter pbl. § 31-2 fjerde ledd ikke 
tilfredsstilles i bygningenes 1. etasjer. Det gis ikke unntak fra krav om universell utforming i for- og 
bakbygningens 1. etasjer da Plan- og bygningsetaten ikke kan se at det er dokumentert urimelige kostnader 
for å iverksette tiltak som medfører at kravene til universell utforming tilfredsstilles. 
 
Energieffektivitet. 
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.  
Plan- og bygningsetaten vurderer at hensynene til bygningenes bevaringsverdi teller tungt, dvs. at det i 
medhold av TEK10, § 14-1, 4. ledd gis unntak fra krav til energieffektivitet. 
 
Konklusjon  

Det er dispensert fra reguleringen for bruksendring av 1. etasje mot gata, for bruksendringen av hele 
bakbygningen og for begrenset bruk av mindre del av gårdsrommet til uteservering. Det er videre gitt 
unntak fra krav om universell utforming for 2. etasjen i bakbygningen, mens det ikke er gitt unntak for det 
samme for 1. etasjen i henholdsvis front- og bakgårdsbygningen. 
 
Byantikvaren setter vilkår om dialog for å sikre at fasadeendringene tilpasses og ikke medfører redusert 
bevaringsverdi.  
 
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at  
tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes med føringer og vilkår 
som angitt.  
 
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:   
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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. etasje i forgårdsbygningen og 
bakgårdsbygningen. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før dette forholdet er avklart enten 
med etterkomming av forskriftskrav, eller at søknad om dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 er 
innsendt og det er dispensert.  

 
Klageadgang 

Dispensasjonen for uteserveringen kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av 
dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang. Årsaken til at resten av vedtaket ikke kan påklages 
er at resten av vedtaket ikke omgjøres. 
 

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 01.08.2013 av: 

 

Tone Christine Hellem - Saksbehandler 

Per-Arne Horne - Enhetsleder 

 
 
 

Vedlegg:   

Orientering om klageadgang 
Vedlegg vann 
 

Kopi til: 

Korsgata 25 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, mh@merkantilbygg.no 
Styret i Thorvald Meyers gate 85, 0256 Oslo, ved Siri Koren Furre, siri@thm85.no 
Sameiet Markveien 56, v./styreleder Per Anders Jørgensen, Markveien 56, 0256 Oslo 
Nedre løkka borettslag, PB8944 Youngstorget, 0028 Oslo 
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Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, post@raeder.no 
Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 
 
 



 

 

 

                                                        

Sameiet Markveien 56 
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Til  Bydel Grünerløkka      Dato: 20. august 2013 

v/Bydelsoverlegen 

postmottak@bga.oslo.kommune.no 

  

 

Kopi: Plan- og bygningsetaten 

Saksnr: 201214603 

Boks 364 Sentrum 

0102 Oslo 

 

 

Deres ref (saksnr): 201291336 

Sak: Korsgata 25 - Bruksendring til bakeri - Innvendig ombygging - Fasadeendring  

 

 

Klage fra Sameiet Markveien 56 (M56) 

  
Plan- og bygningsetaten ga i skriv datert 09-08-2013, med ref 201214603-35 midlertidig 

brukstillatelse for alle inne-tiltak i Korsgata 25, med unntak av uteservering hvor det må søkes 

om igangsettingstillatelse.  

Restaurantdriften startet med innvielsesparty 12/8-13 og har vært i ordinær drift fra 16/8-13. De 

forventer også å få uteservering i bakgården etter at bydelutviklingskomiteen snudde i saken når 

de behandlet klagen på avslag fra utbygger. Her har vi fremdeles klagerett, som vi vil gjøre i 

egen fremsending. 

 

Denne klagen fremsendes fordi vi mener at dette restaurantprosjektet bryter med lover, 

bestemmelser og forskrifter som skal sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt for det 

eksisterende bomiljø. En inneklemt restaurantdrift i den laveste bygningen i denne delen av 

gårdsrommet må føre til problemer, spesielt når det ikke blir utredet hvordan ventilasjon og 

avtrekk skal konstrueres uten at det fører til helse- og miljøplager for oss som er nærmeste 

naboer. Videre gir det også sikkerhetsutfordringer når porten til gårdsrommet må stå åpen for 

restaurantens gjester i perioden 12-24, unntatt mandag, som de har annonsert på oppslag ved 

porten.  

 

Utbygger har løst ventilasjon og avtrekk ved å bygge et meget omfangsrikt ventilasjonsanlegg 

inkludert varmepumper på taket av bakgårdsbygningen hvor kjøkken og restaurant er plassert. 

Det vil si i høyde med 3. etasje i M56. Se vedlagte fotoserie som viser hvordan dette fremstår fra 

balkonger i ulike etasjer. Videre har vi også lagt ved et par bilder av hvordan røyk og matos 

sprer seg fra dette anlegget. Denne situasjonen fører til følgende problemer for oss beboere i 

M56: 
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- Miljø 

Ventilasjonsanlegget er meget skjemmende for beboere som har fått utsyn direkte til 

dette. Det bryter fullstendig med den byggeskikk som ellers er fulgt i det indre 

gårdsrommet. Når bygningen i tillegg står på byantikvarens gule liste så kan et slikt 

anlegg umulig være forenlig med de restriksjoner som gjelder for endringer og 

ombygginger.  

 

- Helse 

Vi har nå mistet vår stillesone mot indre gårdsrom. Ventilasjonsanlegget er meget 

støyforurensende. Når vifter og avtrekk benyttes støyer de så mye at det ikke er 

komfortabelt å oppholde seg på balkongene. Selv med dører og vinduer lukket er støyen 

påtrengende. Som mange andre på Grünerløkka er vi plaget av gatestøy, noe som gjør at 

flere av våre beboere er avhengig av å bruke vinduer og dører mot indre gårdsrom for 

lufting. Andre har ikke gjennomgående leiligheter og er nødt for å bruke vinduer og dører 

mot indre gårdsrom for lufting.  

Ventilasjonsanlegget er også meget luftforurensende, vedlagte bilder viser at røyk og 

matos sprer seg i indre gårdsrom. Dermed tvinges vi til å stenge vinduer og dører mot 

indre gårdsrom for ikke å få leilighetene fylt opp av røyk og matlukt.  

Situasjonen med støy- og luftforurensing har gjort at vi har fått en uholdbar situasjon for 

beboere i M56. 

I og med at det er gitt tillatelse til å etablere restaurant med tilhørende kjøkken i den 

absolutt laveste bygningen i denne delen av gårdsrommet burde faren for denne 

situasjonen vært innlysende for de som har behandlet saken. 

 

- Sikkerhet 

Sikkerheten vår er kraftig redusert, ettersom porten til Korsgata 25 nå står åpen døgnet 

rundt. Situasjonen er stikk motsatt av hva Oslo Kommune i samarbeid med borettslag og 

sameier gjorde på 1990 tallet. Da ble gårder og indre gårdsrom oppgradert for å skape et 

trygt, godt og sikkert bomiljø. Det ble kjørt et prosjekt kalt ToKoMaLei som står for 

kvartalet Thorvald Meyersgate, Korsgata, Markveien og Leirfallsgate. Her var Oslo 

kommune med på å finansiere både oppgraderinger av uteareal samt sørget for at alle 

hadde låsbare sikre porter. Låste porter har i alle år hjulpet oss med å holde uønskede 

elementer unna. Med en åpen port til Korsgata 25, og med lave gjerder i gårdsrommet til 

nabogårdene er det ikke noe problem å komme seg inn på våre fellesområder. Vi har i 

løpet av ombygningsperioden av Korsgata 25 allerede hatt innbrudd hvor nøkler ble 

stjålet og som resultat måtte alle låssylindre i fellesdører byttes. 

 

 

 





Oversiktsbilde av Korsgt 35 fra sørvendt balkong mot sydøst i 5 etg i Sameiet Markveien 56  



Utsiktsbilde til Korsgt 35 mot sydøst fra sørvendt balkong i 3 etg i Sameiet Markveien 56  



Utsiktsbilde til Korsgt 35 mot øst fra østvendt balkong i 4 etg i Sameiet Markveien 56  



Bildet av avtrekksvifte Korsgt 25 - tatt 12/8-2013 kl 20:10  



Bildet av avtrekksvifte Korsgt 25 - tatt 12/8-2013 kl 20:15  

Kraftig matos 

spredte seg i hele 

indre gårdsrom. 

Medførte at alle 

vinduer og 

balkongdører  i 

Markveien 56 

måtte lukkes for 

ikke å få 

leiligheten fylt av 

matlukt og røyk. 
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Til  Fylkesmannen i Oslo og Akershus    Dato: 22. august 2013 
  
  
 
Kopi: Plan- og bygningsetaten 

Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 
 
Deres ref (saksnr): 201214603-31 
Sak: Korsgata 25 - Bruksendring til bakeri - Innvendig ombygging - Fasadeendring  
 

 

Klage fra Sameiet Markveien 56 på «Rammetillatelse (omgjort vedtak) ! 

Korsgata 25» 

  
Årsak til klage 

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune gav i vedtak av 1.8.2013 dispensasjon for bruk 

av del av gårdrommet i Korsgata 25 til uteservering. Slik dispensasjon ble avslått i det 

opprinnelige vedtaket av 25.1.2013. Vedtaket ble omgjort på bakgrunn av klage fra tiltakshaver, 

ved advokatfirmaet Ræder, og påfølgende vedtak i byutviklingskomiteen (BUK) for bydel 

Grünerløkka den 24.6.2013. 

 

Sameiet Markveien 56 er nabo til Korsgata 25 og sendte 3.7.2013 en bemerkning til bydelen 

hvor vi klaget på BUKs vedtak. Det er i vedtaket opplyst at bemerkningen vil bli behandlet som 

klage på rammetillatelsen. Denne klagen kommer i tillegg til bemerkningen. 

 

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. I vilkårene for å 

kunne gi dispensasjon heter det blant annet: 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.» 

og videre: 

«Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.» 

 

Vår klage går på at hensynene bak reguleringsplanen ikke er tilstrekkelig ivaretatt, at forholdet 

mellom fordeler og ulemper ikke er korrekt vurdert, og at konsekvenser for helse og miljø i liten 

eller ingen grad er vektlagt. 
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Vurdering 

Som det påpekes i vedtaket er hensikten bak formålet å sikre gode og stabile boforhold. 

Sameiets beboere har kjøpt seg inn i sameiet under forutsetninger om at det ligger i et område 

som er regulert til boliger med forretningsvirksomhet mot Markveien og Thorvald Meyers gate. 

 

Sameiet Markveien 56 har 24 boenheter hvorav 2/3 har soverom eller stue m/balkong mot 

bakgården. Ca. 40 % av enhetene har beboere som har bodd her i 15 år eller mer, noen siden 

bygningen ble oppført i 1981. Det er en variert sammensetning av beboere i alle aldersgrupper 

fra pensjonister til barnefamilier, mange med en forventning om å kunne leve et livsløp i 

bydelen med tilgang til barnehager, skoler og pleie- og aldersinstitusjoner. 

 

De som har bodd i sameiet over tid har opplevd at støyforholdene har forverret seg vesentlig, 

særlig på kvelds- og nattetid. Dette skyldes i stor grad støy fra et økende uteliv (og som følge av 

dette også økende taxi- og biltrafikk). På tross av dette er det altså mange som har valgt å bli 

boende her frem til nå. Dette tilsier at de som bor her faktisk tåler og aksepterer en del støy. En 

viktig grunn til det er at bakgårdene i kvartalet har vært en stille sone til glede, rekreasjon og 

trivsel for dem som bor her, noe også bydelsoverlegens uttalelser i saken underbygger. 

 

Opprettelse av restaurant i bakbygning med mulighet for åpning til 01.00 og uteservering i 

bakgården til 20.00 bryter vesentlig med dette. Sameiets beboere reagerer derfor kraftig på at 

BUK vurderer støyforholdene på deres vegne, stikk i strid med bydelslegens medisinskfaglige 

uttalelser og tidligere egne vedtak, og i vedtaks form kategorisk uttaler at: 

«Ulempene bl.a. i form av støy for naboene vil være minimale i forhold til de positive 

sidene.» 

 

Dette står i sterk kontrast til BUKs uttalelse til opprinnelig vedtak, der bydelen ved BUK går i 

mot etablering av både restaurant og uteservering: 

«På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det 

etableres serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25.», 

hvor man støtter seg på bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse i saken: 

"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.! 

 

Det som oppgis som fordeler med uteserveringen, og som i følge regelverket skal være klart 

større enn ulempene, er at den vil «berike konseptet og gi området et løft». Til det er det si at det 

er rikelig med restauranter og andre serveringssteder, med ulike konsepter, med og uten 

uteservering, både i det umiddelbare nærområdet og Grünerløkka-området forøvrig. Det er en 

øvre grense for hvor mange utesteder det er fornuftig å ha i et område. Grünerløkka-området har 
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over årene utviklet seg til å bli et party-området for hele byen, og men i motsetning til i sentrum 

er det her hovedsakelig boliger og ikke kontorbygg. 

 

I søknaden og vedtak fremholdes virksomhetens miljøvennlige og grønne profil, og at man er 

opptatt av bæredyktig utvikling av byområder. Det er mulig dette gjelder i forhold til råvarer , 

leverandører og kunder, men vår erfaring med prosessen så langt er at det ikke gjelder naboer, 

senest eksemplifisert med et ulovlig installert ventilasjonsanlegg på taket av bakbygning. Dette 

forurenser sterkt både med hensyn på støy, os/lukt og det visuelle. Vi stiller derfor spørsmål ved 

om virksomhetens miljøbevissthet er relevant å trekke frem som en fordel med tiltaket. 

 

I søknaden gis en rekke argumenter for dispensasjon for restaurant og uteservering, blant annet 

bakbygningens demping av støy og at tiltaket er uten bakgrunnsmusikk og bar, som kun vil 

medføre prat og klirring som er vanlig på balkonger. Sameiet vil påpeke følgende: 

- Sameiet har boenheter i 2.#5. etasje liggende inntil Korsgata 25. Noen av disse har direkte 

innsyn ned i bakgården, og har således heller ingen direkte skjerming mot støy. 

- Selv om uteserveringen er delvis omkranset av bakbygget, er det erfaringsmessig lydt i 

kvartalet da lyder reflekteres i bygningsmassen og bærer godt, slik at også øvrige beboere i 

tilliggende bakgårder i kvartalet vil bli berørt. 

- Erfaringsmessig er støyen fra uteservering høyere og mer vedvarende enn normal 

balkongstøy fra naboer, spesielt ved et serveringssted med skjenkebevilling, som her. 

Restaurantgjester har også sjelden den samme forståelsen for å dempe seg som ens naboer. 

- Vi kan ikke se at selve vedtaket setter bestemte vilkår for selve konseptet, kun omfang 

(bord/stoler) og tid for uteserveringen. Det gir dermed ingen garanti for at konseptet endres 

på et senere tidspunkt med mulig forverring av forholdene. 

 

Sameiet har også registrert at uteservering allerede er igangsatt, uten at vi er kjent med hvorvidt 

igangsettingstillatelse for dette er gitt. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående klager Sameiet Markveien 56 på dispensasjon for uteservering ved 

at grunnlaget for dette ikke er tilstede da hensynene bak reguleringsplanen ikke er tilstrekkelig 

ivaretatt, at fordelene ikke er klart større enn ulempene, og at konsekvenser for helse og miljø i 

liten eller ingen grad er vektlagt. 

 

 

For Sameiet Markveien 56 

 

 

Per Anders Jørgensen 

Styreleder 
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Til:  Plan- og bygningsetaten    Dato: 2. september 2013 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 
  
  

Kopi: Bydel Grünerløkka 
 

 
 
Deres ref (saksnr): 201214603-31 
Sak: Korsgata 25 - Bruksendring til bakeri - Innvendig ombygging - Fasadeendring  
 

 

Klage fra Sameiet Markveien 56 på ulovlig igangsatt uteservering i 

Korsgata 25 

  
Årsak til klage 

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune gav i omgjort vedtak av 1.8.2013 dispensasjon 

for bruk av del av gårdrommet i Korsgata 25 til uteservering. Vedtaket ble omgjort på bakgrunn 

av klage fra tiltakshaver, ved advokatfirmaet Ræder, og påfølgende vedtak i 

byutviklingskomiteen (BUK) for bydel Grünerløkka den 24.6.2013. I rammetillatelsen presiserer 

PBE at tiltaket ikke må iverksettes før det er gitt igangsettelsestillatelse, og de opplyser om 

vilkårene for at slik tillatelse kan gis.  

 

Etter søknad gir PBE 9.8.2013 midlertidig brukstillatelse, men presiserer at denne ikke gjelder 

for uteservering, da det må søkes om igangsettingstillatelse for denne før midlertidig 

brukstillatelse kan gis.  

 

Sameiet Markveien 56 er nabo til Korsgata 25 og sendte 3.7.2013 en bemerkning til bydelen 

hvor vi klaget på BUKs vedtak, jf. dok. 201214603-23. 

 

På bakgrunn av PBEs rammetillatelse sendte sameiet 23.8.2013 klage til Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, da vi mener dispensasjon for uteservering er gitt uten at vilkårene i plan- og 

bygningsloven er oppfylt, jf. dok. 201214603-44. Våre vurderinger og innvendinger mot 

uteservering er her godt beskrevet. 

 

Sameiet Markveien 56 har registrert at uteservering med skjenking av alkohol ble igangsatt i 

løpet av en uke etter oppstart, 16.08.2013, av restaurantdriften og ønsker å påklage dette 

forholdet. 
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Vurdering 

Sameiet Markveien 56 har vært i kontakt med bydelen, de har undersøkt saken og fastslått at 

uteserveringen i Korsgata 25 har startet opp uten nødvendige godkjennelser. PBE har ikke gitt 

brukstillatelse for utearealene og utbygger har heller ikke søkt om igangsettingstillatelse. 

Næringsetaten har gitt godkjennelse til servering og skjenking ute, men under forutsetning av at 

utbygger følger de pålegg, forskrifter og godkjennelser som er gitt. 

 

I rammetillatelsen er det for uteserveringen dispensert for 3 bord med 12 sittelplasser fram til kl. 

20.00. Etter det vi har kunnet registrere har blitt fastmontert 8 bord og 4 krakker med plass til ca. 

24 personer. Settes det ut ekstra stoler vil det bli plass til ca 35.  Vi har videre registrert at det 

ved flere anledninger har pågått uteserveringen frem mot kl. 23.00.  Når det gjelder informasjon 

om åpningstid står det et skilt i porten ved inngangen som angir åpningstid, kl. 12:00 ! 24:00 

alle dager, mandag stengt. 

 

Ut over dette har sameiet sendt klage til bydelsoverlegen på oppføring og igangsetting av 

ventilasjons- og avtrekksanlegg på taket på bakbygning, jf. dok. 201214603-42. Anlegget 

medfører svært store plager for beboerne i sameiet på grunn av forurensing i form av støy, røyk 

og os/matlukt, foruten det rent visuelle. Tiltaket er igangsatt uten søknad eller tillatelse, 

byantikvaren var heller ikke informert og PBE har fastslått at tiltaket er søknadspliktig og 

dermed ulovlig. 

 

Sameiet Markveien 56 beklager sterkt de gjentatte lovbruddene fra virksomheten i Korsgata 25, 

med de negative konsekvenser dette har for våre beboere, og den tiden vi må bruke for å følge 

opp disse sakene. Vår opplevelse av virksomheten og deres fremferd står i sterk kontrast til 

deres påståtte miljøvennlige og grønne profil.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående klager Sameiet Markveien 56 på at servering og skjenking av 

alkolhol i bakgården i Korsgata 25 er igangsatt ulovlig, og ønsker dette stanset omgående. 

 

 

 

For Sameiet Markveien 56 

 

 

Per Anders Jørgensen 

Styreleder 



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 14603  Oslo, 9. september 2013 

 

 

 

Byggeplass  Korsgata 25   Eiendom: 228/136 

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

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

Tiltakstype  Bakeri/servering   Tiltaksart: Bruksendring/ombygging 

 

SAK:  BRUKSENDRING og OMBYGGING 

UTTALELSE OM KLAGE OG SØKNADSPLIKTIG 
VENTILASJONSINSTALLASJONER. 

Viser til  

· rammetillatelse og avslag av 25.01.2013 

· klage på avslag av 15.02.2013 

· avslag på klage fra PBE 14.06.2013 

· vedtak i byutviklingskomiteen bydel Grünerløkka av 28.06.2013 

· endret tillatelse av 26.07.2013 

· vedrørende søknadspliktig avtrekksinstallasjon av 20.08.2013 

· anmodning om uttalelse til klage av 23.08.2013 

 

 

Det er kommet klage fra naboer i, Sameiet Markveien 56, på forhold rundt 
ventilasjonsanlegget til lokalene i Korsgata 25 og etaten har bedt om en uttalelse fra oss som 
ansvarlig søker. Som etaten vet har vi den 20.08 mottatt et krav om å sende inn en søknad om 
endring av tiltaket som inneholder ventilasjonsanlegget. Dette kravet er basert på en klage fra 
samme nabo. Det er derfor naturlig for oss at dette behandles som en sak.   

  



Tiltakshaver har, uten nødvendigvis å akseptere beskrivelsene av forholdene og tiltaket, 
arbeidet aktivt med å se på alternativer til å gjøre noe med det klageren opplever som 
negativt. Her har tiltakshaver søkt en direkte dialog med klageren. Vi får opplyst at tiltakshaver 
via Advokatfirma Ræder ønsker å sende etaten en egen orientering om dette arbeidet, og vi 
viser til denne. Vi har også fått opplyst at advokat Lønnum har forsøkt å ringe saksbehandler 
mange ganger om dette og at forlengelse av fristen er avtalt med ham. 

En revidert løsning på ventilasjonsanlegget som både tar nødvendige estetiske hensyn samt 
ivaretar de forskriftsmessige krav til utslipp og samtidig tar hensyn lokale forhold er under 
utarbeidelse. Denne endringen vil bli sendt kommunen som en endringsmelding i henhold til 
kravet i brev av 20.08. Kommunen har satt frist for dette til 09.09, Det har vist seg at det er 
behov for flere avklaringer både med naboer og byantikvaren og at dette naturlig nok tar tid 
siden naboene er sameier som involverer demokratiske prosesser. I tillegg mener vi at saken 
må nabovarsles og dette ikke kan nåes innen den fastsatte frist. Det er derfor viktig at fristen 
er forlenget til 31. oktober, slik at saken kan utredes og nabovarsles på en forsvarlig måte. 

I tillegg klager M56 over at uønskede element kan ta seg inn i deres bakgård via gårdsrommet 
i nr. 25. Tiltakshaver vil også se på tiltak som kan hindre dette og om nødvendig ta dette med i 
endringsmeldingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

 

Hein Wodstrup 
Tlf 92 40 75 59 

hein@arcasa.no 

 

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

Uteservering
36,7 m²

Fellesareal beboere
154,3 m²

Serveringsareal BRA
136,9 m²

Bakeriutsalg
52,6 m²

Kontor
8,4 m²

Kontor
9,2 m²

Pesonalrom
20,3 m²

Kjøk
9,1 m²

Bad
4,0 m²

Kontor
14,2 m²

Entre
9,9 m²

Portrom

Kjøkken

HC-WC

Chambre Separee

Trapp
9,1 m²
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WC

Kontor/Personal

 16 x 188 = 3 000

 15 x 183 = 2 740

Bakgårdsbygning 2.etg.
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Serveringsareal

Teknisk
7,9 m²

BRA
109,6 m²
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Lager
21,1 m²

Arealoppsett
U.etg.Bakgård:                     21,1m2
1.etg. Bakgård:     137,0m2
1.etg. Bakeriutsalg:     52,6m2
1.etg. Kontor/personal:        52,8m2
2.etg. Servering:                 109,7m2
Totalt:                                   373m2

Uteareal i bakgården
Fellesareal beboerne 153m2
Uteservering      36m2
Totalt:                                  189m2
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Salgsvarer

Permanent
Rampe

Kontor
8,4 m²

Kontor
9,2 m²

Trapp
9,1 m²

Innsetting av permanent rampe
1.etasje

Kjeller

2.etasje

MAJ HW

07.01.13

07.01.13A Rammesøknad MAJ HW

E-06

08.02.13B Revidert uteareal, lagt inn sandkasse MAJ HW

Fortau

22.05.13C Revidert, rømningstrapp, avfallshåndt. MAJ HW

08.07.13D MAJ HWSøknad om endring av tillatelse

20.08.13E MAJ HWRevidert tegning, innsetting av rampe

25.09.13F MAJ HWRev.tegn., innsetting av permanent rampe


