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BU-SAK 118/2014, Bydelens uttalelse til søknad om rammetillatelse for bruksendring til 
serveringssted - Hagegata 27 

 
Bydelsadministrasjonen mottok 27.08.2014 anmodning om uttalelse til søknad om 
rammetillatelse for bruksendring til serveringssted i Hagegata 27. Saken er tilgjengelig på 
PBEs saksinnsyn med saksnummer 201408872. 
 
Saksopplysninger 
I ht samarbeidsavtalen mellom bydelene og PBE er det oversendt søknad om bruksendring for 
uttalelse til bydelen. Saken gjelder etablering av serveringssted/kafé i 1 etasje. Tiltaket 
omfatter innvending ombygging av postlokaler til serveringsformål og medfører rivearbeider, 
bygningstekniske tilpasninger og oppussing av lokalet. Vinduene og dør i fasade og vindu 
mot bakgård mot Hagegata planlegges beholdt.  
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser vedrørende formål – området er 
regulering til kontor og forretning, og serveringsvirksomhet inngår ikke i dette. Det 
argumenteres med at reguleringsbestemmelsene er over 30 år gamle, og at bruksendringen 
kan anses som strøkstjenlig og et naturlig tillegg i området. Det vises til at bygget ligger i en 
trafikkert gate med varierende næringsvirksomheter, og at tiltaket vil bidra til å revitalisere 
Tøyensenteret og tilliggende områder.  
 
Tiltaket vil gi en serveringsflate på 180 m2 med ca 65 sitteplasser, og det planlegges en scene. 
Tiltaket vil ikke medføre store endringer i bygningens fasade.  
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Bydelsdirektørens vurdering 
Bydelsdirektøren mener det er positivt at nye næringsaktører etablerer seg på Tøyen torg og 
vil ikke stille seg negativ til en dispensasjon fra formål. Derimot vil bydelsdirektøren påpeke 
at tiltaket ikke må medføre støyplager for naboer.  
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Bydelsutvalget stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende regulering. Et 
serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av Tøyen torg på ettermiddags- og 
kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om at det sikres at serverings- og kafévirksomheten 
drives slik at det ikke medfører sjenanse for naboer i form av støy og ber om at det 
stilles strenge krav til ventilering og støyskjerming av aktiviteten i bygget før 
brukstillatelse kan gis.  
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Vedlegg: 1. Søknad om rammetillatelse 

2. Bruksendring av del av 1. etasje til kafé - beskrivelse 
3. Kart over området 
4. Situasjonsplan 
5. Kart og tegninger 
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