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INNKALLING 7/10 
 

Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 30. august 2010 kl. 
17.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 
Eventuelt 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 53/10 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 5. JULI 2010 
 
Vedtak: 
 
SAK 54/10 OVERSENDELSE TIL UTTALELSE – ØVREFOSS 4 B 
Saksnr. 201000837-1 
 
Bakgrunn: 
Søknad om skjenkebevilling for Bleibtreu, Øvrefoss 4 B, var oppe til behandling på møte i 
bydelsutvalget 17. juni 2010 (sak 82/10). 
 
Bydelsutvalget hadde følgende behandling av saken: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne for Schauer NUF ved Bleibtreu, Øvrefoss 4, 
anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas som vist på 
innsendte tegninger og søknad om rammetillatelse.  

2. Søknad om skjenkebevilling ute anbefales ikke på det nåværende tidspunkt fordi bydelen 
avventer søknad fra tiltakshaver om leie av fortau til uteservering.  

 
R’s forslag til vedtak:  
Søknad fra Bleibtreu om ny skjenkebevilling inne og ute i Øvrefoss 4 anbefales ikke. Stedet 
ligger i et område som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig med et 
mangfold, der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også det 
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol, og 
at det er ønskelig å redusere antallet skjenkes  
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 falt med 5 (2 H, 2 V, 1 F) mot 10 (5 A, 3 SV, 2 R) 
stemmer for R’s forslag.  
 



 
 

Vurdering: 
På bakgrunn av bydelsutvalgets flertallsinnstilling vil bydelsdirektøren ikke innstille på at 
søknaden anbefales fordi det søkes om skjenkebevilling i tilknytning til kafedriften, selv om 
konseptet for øvrig inkluderer butikk, verksted, workshop og en liten kulturscene. For øvrig 
vises det til søkers tilsvar til bydelsutvalgets innstilling som er oversendt Næringsetaten og som 
følger som vedlegg til saken.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om rammetillatelse for etablering av butikk og kaffebar/servering med skjenkebevilling 
for Øvrefoss 4 B, eiendom 228/593, anbefales ikke.  
 
Stedet ligger i et område som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig med et 
mangfold, der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også det 
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol, og 
at det er ønskelig å redusere antallet skjenkes  
 
Vedtak: 
 
SAK 55/10 ANMODNING OM UTTALELSE – TRONDHEIMSVEIEN 162 A 
Saksnr. 201000936-1 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om rammetillatelse for bruksendring av 1. etasje og kjeller til forsamlingslokale 
(moske) i Trondheimsveien 162 A, eiendom 226/77/0/0, anbefales så fremt tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede ivaretas. En omregulering fra byggeområde for boliger til omsøkte formål 
vil være i samsvar med det lokalene faktisk har vært brukt til siden 2005.      
 
Vedtak: 
 
SAK 56/10 OVERSENDELSE AV BYGGESAK TIL UTTALELSE – THV. MEYERS 
GATE 76 C 
Saksnr. 201000820-1 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om rammetillatelse for bruksendring av 1. etasje fra forretning til 
restaurant/catering/takeaway i Thv. Meyers gate 76 C, eiendom 228/517, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas, som vist på vedlagte tegninger. 
 
Vedtak: 
 
SAK 57/10 ANMODNING OM UTTALELSE – WALDEMAR THRANES GATE 71 A 
Saksnr. 201000818-1 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om rammetillatelse for innredning av serveringssted i del av 1. etasje, beliggende mot 
Waldemar Thranes, eiendom 218/194/0/0, anbefales så fremt tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede ivaretas. 
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Vedtak: 
 
SAK 58/10 TRIKK TIL TONSENHAGEN – VARSEL OM OPPSTART AV 
REGULERINGSPLANARBEID – HØRING AV PLANPROGRAM 
Saksnr. 201000803-1 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen har ingen bemerkninger til varsel om oppstart av planarbeidet utover av 
vi hilser en ny trikkelinje velkommen. 
 
Vedtak: 
 
SAK 59/10 OVERSENDELSE TIL UTTALELSE – DARRES GATE 10 
Saksnr. 201000905-1 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om bruksendring til bevertningssted i Darres gate 10, eiendom 218/247/0/0, anbefales 
så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas, slik det framgår i søknaden.   
 
Vedtak: 
 
 
Oslo 22. august 2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Byutviklingskomiteen 
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