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RAMMETILLATELSE - GRØNLANDSLEIRET 37

Søknaden omfatter bruksendring fra kontor/forretning til matservering/matutsalg type «take-
away». Det skal ikke etableres sitteplasser. Det etableres et oppstøp av/på fortauet slik at lokalet blir
tilgjengelig for rullestolbrukere.

Søknad om tillatelse til tiltak datert 04.09.2014, mottatt 12.10.2014, med senere
tilleggsdokumentasjon godkjennes. Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1
første ledd bokstav d og har vilkår for igangsetting. Det vises for øvrig til godkjente tegninger,
situasjonsplan og ansvarsretter.

Det foreligger ikke merknader til søknaden.

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

Søknaden
Søknaden omfatter bruksendring fra kontor/ forretning til matservering/matutsalg type «take-away». Det
skal ikke etableres sitteplasser. Det etableres et oppstøp av/på fortauet slik at lokalet blir tilgjengelig for
rullestolbrukere.

Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning og kontor gjennom reguleringsplan S-2255, vedtatt
28.07.1977, med endrede reguleringsbestemmelser i S-2937, vedtatt 01.10.1987.

Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse:
Det vises til søkers redegjørelse som i helhet kan ses i søknadsdokumentene. Søker presiserer at bruken
blir ren <<take-aWay>>.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 13 15.01 .0l357
Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Spesielle forhold 
Bydel Gamle Oslo mottok søknaden for uttalelse den 31.10.2014. Bydelen har anmodet om utsatt frist til 
22.12.2014 med uttalelsen, hvilket Plan- og bygningsetaten uttrykte skepsis til da dette vil være 
uforholdsmessig lang tid mht saksbehandlingsfrister. Vedtak treffes derfor uten Bydelens uttalelse.  
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Byggetiltaket/bruksendringen vurderes som i tråd med arealplan og arealformål herunder «forretning» når 
det ikke skal etableres sitteplasser. Plan- og bygningsetaten ser derfor bort fra dispensasjonssøknad fra 
arealformål da ren mattilberedning utelukkende for salg altså er i tråd med forretningsformålet. Oppstøp av 
fortausareal anses, ut fra søkers beskrivelse, som en mindre høydejustering av fortauet rundt inngangen, og 
vil derfor ikke påvirke fasaden eller fortausbruken. Plan- og bygningsetaten forutsetter at dette ikke dreier 
seg om konstruksjon av noe slag, eller svært bratt helning, da dette vil innebære dispensasjon fra regulert 
fortausgrunn. Det forutsettes også at fri fortauspassasje er i henhold til beskrivelsen. 
 
Det er på tegninger vist snusirkel for rullestolbrukere for Handicap-WC, hvilket anses i tråd med forskrift. 
Plan- og bygningsetaten har for øvrig ingen kommentarer til romløsningen som vist på godkjent tegning. 
 
Universell utforming  
Det forutsettes at WC for rullestolbrukere, utformes i tråd med kravene til universell utforming. 
 
 
Konklusjon  
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
 
Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201413706 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan A-010 04.09.2014 1/9 

Plan 1.etasje A-110 04.09.2014 10/3 
 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201413706 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

921076762 SIVILINGENIØR GIERT 
AASHEIM AS 

SØK: Ansvarlig søker, tkl. 2 
PRO: Arkitekturprosjektering, tkl. 2 

 
 
Krav om obligatorisk uavhengig kontroll 
Det gjøres oppmerksom på at visse fagområder, så som brannkonsept, utløser obligatorisk krav om 
uavhengig kontroll. Hvilke fagområder framgår av SAK 10 § 14-2 med tilhørende veileder. Hvorvidt 
andre fagområder enn brannkonsept utløser kravet, er søkers/prosjekterendes undersøkelsesansvar. 
 
Gjennomføring av kontrollen skal skje slik ansvarlig kontrollerendes ansvar er beskrevet i SAK10 § 12-5. 
 
Ansvarlig søker skal oppdatere gjennomføringsplanen i forhold til planlagte og gjennomførte kontroller. 
Kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker. 
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Skilt og reklame 
Eventuelt virksomhetsskilt må omsøkes ved separat skiltsøknad 
 
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. Det er krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig 
kontrollerende må være innsendt og godkjent.  

3. Oppdatert gjennomføringsplan 
4. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge. 
5. Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten mht håndtering av fettholdig avløpsvann. 

 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/ for mer informasjon. 
 
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 
Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 22.12.2014 av: 
 
Roar Havdal Mortensen - Saksbehandler 
Per-Arne Horne - enhetsleder 
 
Kopi til: 
GRØNLANDSLERET 37 AS, Postboks 1377 Vika, 0114 OSLO, atinvest@online.no 
Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO 
 
Vedlegg:  
-Orientering om klageadgang. 
-Vedlegg vann. 


