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Hal arkitekter AS 
Karl Andersens vei 1 B 
1086 Oslo 
Tlf. 22 21 00 48 / 48 10 72 71 
post@halark.no 
 
          Oslo, 16.04.14 
 
 
Sak:   Bruksendring av en del av 1. etasje til servering/ Kafe 
Adresse:  Hagegata 27, Gnr. 231- Bnr. 154 
 
Tiltakshaver:  Hagegaten 27 ANS, Bygdøy terrasse 3, 0287 Oslo  
 
Søker:   Hal Arkitekter AS 

Karl Andersens vei 1 B- 1086 Oslo 
 
 
Bruksendring av en del av 1. etasje til Kafe, Hagegata 27, Gnr. 231- Bnr. 154 
 
Vedlagt følger komplett søknadsmaterial om rammetillatelse for ovennevnte.  
 
Vedr. forhåndskonferanse:  
 
Det er ikke avholdt forhåndskonferanse for prosjektet. 
 
Vedr. regulering:  
 
Hagegata 27 er bygning med 3 etasjer. Den øverste etasjen og U etasjen i eksisterende bygningen 
er etablert for kontor og osv.  
Bygningen er regulert kontor og forretning iht reguleringsplan, S-1886 av 16.11.73  
 
Vedr. eiendommen / søknad: 
 
Søknaden omfatter bruksendring av tidligere lokal i en del av første etasje til servering/ Kafe.  
Tiltakshaver, gårdeieren skal bruke lokalet for dette formål og vi har fått et meget positivt svar av 
naboer og de ikke har noe mot at vi etablerer oss her (vi har ikke mottatt klager etter innsendning 
av nabovarsel).  
 
Tiltaket omfatter innvendig ombygging fra tidligere vanlig post kontoret til servering/ Kafe. 
Planlagte innvendige ombyggingsarbeider omfatter mindre rivearbeider, nødvendige 
byggetekniske tilpasninger og generell oppussing av lokalet.  
Vinduene og dør i fasade og vinduet mot bakgård mot Hagegata planlegges beholdet. 
 
I tillegg er det: 
 

a. Tiltaket plasseres i risikoklasse 5, brannklasse 3 siden den delen som er tilgjengelig for 
publikum er på 180 m2. Prosjektering av brannkonsept sendes ved søknaden. 

b. Det blir ingen fasadeendringer mot begge fasadene.  
c. Ansvarlig søker forutsetter at PBE selv innhenter uttalelse fra Bydelsutvalget og uttalelse 

fra Byantikvaren vedr. etablering av serveringssted på overnevnte prosjekt. 
d. Søknad til arbeidstilsynet skal sendes direkte. Deres vilkår skal ivaretas.  
e. Krav til universell utforming for publikumsbygning er ivaretatt gjennom prosjekteringen.  
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Vedr. dispensasjon:  
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser vedrørende formålet (siden området er 
regulert til kontor og forretninger). Følgende spesifisert klare grunner for å gi dispensasjon iht 
PBL: 
 

1. Reguleringsbestemmelsene er over ca 30 år gamle og tar ikke opp i seg spørsmålet om 
formål bevertning/ servering. 

2. Bruksendring kan anses som strøkstjenlig og naturlig hører til området, der det ligger i en 
trafikkert gate også med varierende næringsvirksomhet (lokalene sin plassering anses å 
være egnet for etablering av serveringssted.)  

3. Tiltaket vil bidra til å revitalisere Tøyensenteret og tilliggende områder  
 

Etter en helhetlig vurdering av bevertningsinteressene som knytter seg til byggverket og lokalets 
størrelse og utforming, forligger det etter vår mening særlig grunner som taler for å kunne gi den 
omsøkte dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. 
 
Vedr. fravik fra Teknisk forskrift (TEK 10):  
 
Tiltaket gjennomføres i et eksisterende bygg fra ca. 1890-tallet og konkrete bygningsmessige tiltak 
involverer ingen utskifting av vinduer og dør i fasader. Eksisterende yttervegger ellers er ikke 
berørt av oppussingen utover oppgradering av innvendige overflater. Oppussingen vil ikke endre 
veggenes isolasjonsverdi etc. Ytterveggene og byggetiltakene for øvrig utløser ikke krav til 
oppgradering iht. TEK, siden energikravene knyttes direkte til arbeidene som skal utføres / 
bygningsdelene, konfr. PBE’s og DiBK’s veiledere til energikravene i TEK.  
 
Nabovarsling / bemerkning fra naboer:  
 
Tiltaket ble varslet i perioden 29.03.14 i henhold til PBL § 21-3.  
Det er ikke mottatt kommentarer i varslingsperioden. 
 
Vi håper en rask behandling av saken, og er takknemlig for tilbakemelding dersom noe skulle 
være uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Mazen Alhamid 
For Hal Arkitekter AS  


