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Sak 10/10    Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73  
 
Arkivsak: 200901809 
Arkivkode: 531 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 25.01.10 7/10  
Bydelsutvalget 11.02.10 10/10  
 
KLAGESAK TIL BYDELSUTVALG - THORVALD MEYERS GATE 73  
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ved Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
avslag av 07.09.2009 om i medhold av plan- og bygningslovens § 7 å gi dispensasjon fra 
gjeldende regulering hva gjelder formål, byggegrense og u-grad. 
 
Klagen fra Munkedammen Arkitektkontor anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.        
 
Byutviklingskomiteens enstemmige innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak. 
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Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 
Sentralbord: 02 180 
Kundesenteret: 23 49 10 00 
Telefaks: 23 49 10 01  
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Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

 
 
 
 
 

 
 

  Dato: 07092009 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 200906095-5 
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Morten Moe Arkivkode: 531 

 
 
 
 
 
Byggeplass: THORVALD MEYERS GATE 

73 
Eiendom: 228/514 

    
Tiltakshaver: Sameiet Thorvald Meyers gate 

73 
Adresse: Thorvald Meyers gate 73, 0552 OSLO 

Søker: Munkedammen arkitektkontor Adresse: Thomas Heftyes gate 50, 0267 OSLO 
Tiltakstype: Blokk/bygård Tiltaksart: Tilbygg 
 

AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - THORVALD MEYERS GATE 73 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 

 
Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 31 virkning av reguleringsplanen og  § 74 
nr. 2 vedrørende estetikk. 
 
Søknaden omfatter oppføring av tilbygg.  
 
Tiltaket oppføres utenfor byggegrense på grunn regulert til gangvei, lek og opphold, og etaten 
forstår søknaden slik at det er søkt om dispensasjon for fra formålet  i reguleringsplan S-2366 og for 
oppføring av tilbygg utenfor byggegrense. 
Oppføring av tilbygget medfører at maksimalt tillatt tomteutnyttelse (U. 1,0-1,5) overskrides 
ytterligere, øker fra 1,88 til 1,97. Det er søkt om dispensasjon for forholdet.  
 
Det foreligger ikke protester til søknaden. 
 
Plan- og bygningsetaten er av den oppfatning at tiltaket strider vesentlig mot intensjonen i 
reguleringsplanen og det foreligger ikke særlige grunner for å gi dispensasjon. Tilbygget 
tilfredsstiller ikke estetiske krav i pbl med hensyn på tilpasning til eksisterende forhold. Tiltaket er 
derfor i strid med pbl § 31, § 74 nr. 2, og søknaden avslås. 
 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, 
sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 1425. 
 

Munkedammen arkitektkontor 
Thomas Heftyes gate 50 
0267 OSLO 
stendahl@munkedammen.no 
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Det vises til Deres søknad om rammetillatelse datert 12.05.2009. 
 
Søknaden: 
Søknaden omfatter oppføring av et tilbygg inntil Thorvald Meyers gate 73 B i en etasje med takterrasse. 
Tilgang til takterrasse er vist ved etablering av utvendig trapp. Tilbygget er tenkt å fungere som 
bod/lagringsplass med oppholds og lekearealer på takterrasse. 
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan S-2366. 
 
Gjeldende plangrunnlag: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-2366, stadfestet 22.11.1978. Området tilbygget plasseres på er 
regulert med formål gangvei, lek og opphold. Eiendommen er registrert på Byantikvarens guleliste som 
bevaringsverdig. 
 
Estetiske krav: 
Kommunen skal etter pbl § 74 nr. 2 se til at ethvert arbeid som omfattes av plan- og bygningsloven, blir 
planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg 
selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med 
tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.  
 
Tilbygget er vist oppført sør på eiendommen, inntil grense med naboeiendommer mot sør og mot vest og 
inntil eksisterende bygning i Thorvald Meyers gate 73 B. Boden utføres med en etasje, og med utvendig 
trapp til takterrasse med rekkverk. Det er beskrevet at tilbygget utføres med tett støpte vegger mot 
naboeiendommer og med åpen forbindelse mot egen bakgård.  
 
Tilbygget kan i seg selv være i tråd med pbl § 74 nr. 2. I dette tilfellet må etaten også se på tilpasning til 
eksisterende forhold. Etaten anser tiltaket som et stort volum som opptar en stor del av det åpne 
gårdsrommet. Gårdsrommet blir sterkt berørt av tiltaket med hensyn på at det vil oppleves som mindre og 
trangere. Tiltaket medfører også etter etatens syn en uheldig lukking av den åpne strukturen som 
fellesarealet utgjør. 
  
Dispensasjoner: 
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og er avhengig av dispensasjon for å 
kunne tillates. 
 
Plan- og bygningslovens, PBL § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom 
det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, må det foreligge 
spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn 
bestemmelsene skal ivareta.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 7 er det søkt om dispensasjon fra formålet, byggegrensen og 
tomteutnyttelsen i reguleringsplan, vedrørende oppføring av tilbygg utenfor byggegrense på areal regulert 
til gangvei, lek og opphold som medfører en ytterligere overskridelse av maksimalt tillatt U-grad. 
 
Hensynet bak disse bestemmelsene er å styre plassering av bygninger, begrense bebyggelsens totale areal 
og regulere bygningenes volum over terreng. Arealet skal også sikres bruk til gangvei, lek og opphold. 
 
Det er i søknaden oppgitt at tilbygget skal benyttes som oppbevaringplass/bod med leke/oppholdsareal på 
takterrassen. Dette vil ifølge søker gi et forbedret og mer solrikt leke/oppholdsareal som blir skilt fra 
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uønsket bruk. Rommet under lokket vil også brukes til bortgjemming og opprydning i henhold til dagens 
bruk. Tiltaket vil derfor etter søkers syn bygge opp om reguleringens intensjoner om brukbare leke og 
oppholdsarealer. 
 
Plan- og bygningsetaten er gjort kjent med at bakgårdens areal er begrenset og benyttes av 
næringsvirksomhetene i 1. etasje, slik at bakgården er uryddig og lite egnet til lek og opphold. Plassen 
benyttes også til parkering fordi felles parkeringsanlegg som lå til grunn for reguleringsplanen ennå ikke er 
kommet til utførelse.  
 
Reguleringsplanen har til intensjon å sikre åpne arealer til lek og opphold samt gangforbindelse mellom 
fellearealene på eiendommene inne i karrébebyggelsen. Oppføring av tilbygget vil etter etatens oppfatning 
hindre denne gangforbindelsen og medføre lukking av gårdsrommet i strid med planens intensjon. Den 
uønskede bruken av arealet i dag kan ikke tillegges særlig vekt, da Plan- og bygningsetaten mener det ikke 
er en ønskelig utvikling å tillate tiltak som skal kompensere for bruk av regulerte leke- og oppholdsarealer 
til parkering og lagring.  
 
Det må også legges vekt på at gårdplassbebyggelse kun tillates der hvor det etter planen er tillatt. I dette 
tilfellet medfører plasseringen en uheldig virkning for eiendommen, og det er ikke ønskelig å skape 
presedens for området som helhet. 
 
Plan- og bygningsetaten konkluderer med at det ikke foreligger overvekt av hensyn som taler for å kunne 
gi den omsøkte dispensasjon, og at det derfor heller ikke foreligger særlige grunner for å kunne innvilge 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 
 
Plan- og bygningsetatens samlede vurdering: 
Plan- og bygningsetaten har konkludert med at det ikke foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen. Tiltaket er i strid med pbl § 31, jfr. § 7. 
 
Tilbygget er etter etatens oppfatning ikke tilpasset omgivelsene det plasseres i og er i strid med estetiske 
krav i plan- og bygningsloven, jfr. pbl § 74 nr. 2. 
 
Søknaden avslås derfor. 
 
Gebyr: 
Faktura på avslagsgebyr er tilsendt i hht gebyrregulativet. 
 
Klageadgang: 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 
vedlagte orientering. 
 
Vedlegg: 
Orientering om klageadgang 
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk av: 
 
Morten Moe - Saksbehandler 
Silje Grevle Ottesen - for enhetsleder Marianne Kaperdal 
 
 
Kopi til: 
Sameiet Thorvald Meyers gate 73, Thorvald Meyers gate 73, 0552 OSLO, tarje@wistad.com 
 
 


























