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Avslag – Gladengveien 3, 5 o g 7
Plan - og bygningsetaten a vslår søknaden om oppføring av boliger, barnehage og
næringslokaler, som vi mottok 02.10.2018 .

Det er merknader til søknaden.

Søknaden avslås da tiltaket er i strid med plan - og bygningsloven § 29 - 2, regu leringsplan S -
4317 § 3.2 og formål felles avkjørsel, FA2, med tilhørende § 2 .

Dispensasjon fra regu leringsplan S - 4317 § 3.2 og formål felles avkjørsel , FA2, med
tilhørende § 2 kan ikke gis.

Det er søkt om dispensasjon fra § 3.8 i reguleringsplanen, samt dispensasjon fra regulert
gesimshøyde og regulerte byggegrenser . Etter en innledende vurdering finner Plan - og
bygningsetaten at disse dispensasjon ene isolert sett vil være påregnelig. Da tilt aket avslås på
bakgrunn av andre forhold, har ikke etaten realitetsbehandlet overnevnte søknader om
dispensasjon.

Opplysninger om byggesaken

Kort beskrivelse av søknaden
Tiltaket er lokalisert på Ensjø, i bydel Gamle Oslo. Søknaden omfatter etablering av fire
bygninger, over en felles parkeringskjeller. Bygningene inneholder totalt 207 leiligheter, samt
forretningslokaler og barnehage i 1. etasje. Leilighetsfordelingen består av 30 % toroms - , 36 %
treroms - og 34 % fireromsleiligheter.

Totalt bruksareal (B RA) for bebyggelsen er beregnet til 24 226 m2.
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Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg – utviklingsområde ytre by og 
grønnstruktur i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. 

Eiendommen er regulert til underformål bolig/forretning/kontor, friområde/park, felles avkjørsel 
og fortau i reguleringsplan for Gladengveien, S-4317, vedtatt 20.06.2007.  

Uttalelser og merknader til søknaden 

Uttalelse fra Bymiljøetaten 
Bymiljøetaten (BYM) har uttalt seg til tiltaket i brev av 29.11.2018. BYMs tilbakemelding dreier 
seg primært om hvordan prosjektet kan tilpasse seg de omkringliggende offentlige byrommene på 
en god måte. BYM viser til tidligere møter med prosjekteringsgruppen for Gladengveien 3, 5 og 
7. I møtene har BYM gitt innspill til høydefastsetting av bebyggelse for at de offentlige 
byrommene skal få et godt høydeforløp for gangsystemene og fremtidig bekkeåpning av 
Lillebergbekken i Østre parkdrag og Teglverksplassen. BYM peker nå på at prosjektet ikke er 
tilpasset avtalte høyder for Lillebergbekken/Teglverksplassen. Videre viser BYM til at terrenget 
mot porten fra Østre parkdrag og inn til barnehagen må heves, for at det skal stemme med 
planlagt høyde for fremtidig turvei i Østre parkdrag. Når det gjelder overvann, ønsker BYM at 
mest mulig av dette håndteres i åpne løsninger med avrenning mot fremtidige Lillebergbekken på 
Teglverksplassen. BYM etterlyser derfor dokumentasjon som viser hvordan overvann på 
barnehagens uteareal skal føres til fordrøyningsareal og videre hvordan flomavrenning skal ledes 
over gårdsplassen mot fremtidige Lillebergbekken.  

BYM viser til at avkjørselen fra Gladengveien ikke skal utformes som et veikryss, men at 
Ellipseplassen må få samme utforming som på motsatt side av veien. De etterlyser også en 
byggeplan for Ellipseplassen, hvor detaljert utførelse og plassens tilpasning mot en fremtidig 
utvidelse av Gladengveien fremkommer. Videre viser BYM til at landskapsplan for tilpasning 
mot eksisterende situasjon skal vise plan for opparbeidelse av ubebygde areal i Gladengveien 
mellom Ellipseplassen og eksisterende fortau. Planen må også vise plan for opparbeidelse av 
ubebygd areal i Petersborgaksen og Østre parkdrag. Avslutningsvis gjør BYM oppmerksom på at 
foreslåtte løsninger for renovasjon og varelevering ikke tillates.  

Vi viser til Bymiljøetatens uttalelse i sin helhet i saken.  

Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten 
Vann- og avløpsetaten (VAV) har uttalt seg til tiltaket i brev av 18.12.2018. VAV har vurdert at 
tiltaket ikke er konflikt med kommunens hovedledninger, og at det kan tillates at det føres 
maksimalt 21 l/s overvannsmengde til den fremtidige Lillebergbekken. VAV opplyser også om at 
det kan kobles til offentlig overvannsledning, frem til bekken åpnes. VAV viser til at anlegg for 
infiltrasjon og fordrøyning skal plasseres på egen eiendom, og at det er et krav at det monteres 
virvelkammer/mengdebegrenser for kontroll. VAV skriver at rammetillatelse kan anbefales.  

Vi viser til Vann- og avløpsetatens uttalelse i sin helhet i saken.  

Merknader fra naboer og gjenboere 
Nedenfor har vi oppsummert merknader etter tema. Merknadene kan leses i sin helhet i søknaden.  
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Det har kommet inn merknader til søknaden fra Ellipsen borettslag v/styreleder Ove Bengt Berg, 
Gladengveien 4-6, g.nr./b.nr. 129/19, og Eierseksjonssameiet Malerhaugveien v/styreleder Bjørn 
Myrvold, g.nr./b.nr. 129/40. Merknadene gjelder: 

• Kan ikke se at det er behov for dispensasjon fra regulert gesimshøyde for de indre 
bygningene. 

• Etablering av takterrasse og tilhørende oppbygg, vil få bygningen til å fremstå som en 
etasje høyere. En takterrasse må derfor telle som en full etasje. 

• Balkongdybde på 2 meter på sammenhengende balkonger mot Gladengveien er for mye. 2 
meters dybde er akseptabelt for frittstående balkonger. 

• Minimum etasjehøyde for næring bør overholdes. 
• Minimumskravet til inne- og utearealer i barnehagen må overholdes. 
• Ved å benytte den midlertidige parkeringsnormen er det mulig å la innkjøringen til nr. 3 B 

gå via de udisponerte arealene i underetasjen. 
• De motstående fasadene bør speile hverandre i størst mulig grad, for at det offentlige 

torget skal bli den attraktive møteplassen som forutsatt i planen. Gladengveien 3-7 bør 
tilstrebe å kopiere/speile fasaden til Gladengveien 4-6. 

• De fortløpende balkongene gir et svalgangspreg som gir et massivt og lite tiltalende 
uttrykk og som bryter med helheten med Ellipseplassen. 

• Balkongene må trekkes inn fra hushjørnene. Balkonger på endeveggene kan ikke 
aksepteres. 

• Generelle innglassing av balkonger er i strid med kommunens generelle balkongveileder 
og vurderes som uønsket av hensyn til estetikk og romfølelse. 

• Innglassede balkonger kan ikke regnes med som uteareal. 
• Det bør bygges en sammenhengende bygningslinje for å fremheve den sammenhengende 

plassen og bygningskomplekset. 
• Kraftig og skjemmende stilbrudd om materialbruk på bygningene blir gule murstein. Et 

minimum må være hvit murstein med hvite fuger. 
• Gode uterom og god bokvalitet bør prioriteres fremfor økt utnyttelse. Det bør derfor 

bygges romslige leiligheter, og færre toromsleiligheter enn generelle byggeregler åpner 
opp for. 

• Barnehagen forventes primært å dekke behov for barnehage for egne bygg og nærliggende 
bygg, det er derfor ikke lenger behov for tilgang til barnehagen med bil. Innkjøringen på 
midten av bygningen kan erstattes med sykkelfelt og gangvei, dersom tilkjøring til nr. 3 B 
løses via parkeringskjelleren. 

• Det er viktig at næringslokaler kun har sine fasader/innganger mot Gladengveien. 
• Ellipseplassens attraktivitet som offentlig torg svekkes dersom det legges til rette for 

næringer og biltrafikk inne på FA2. 
• Tilbakeflytting av bilforretning med verksteder og det som hører til. 
• Byggene bør trekkes inn 8 meter fra nabogrense mot nr. 3 B, slik at de får en normal og 

god fasade. Det gjør det også enkelt å eliminere behovet for innkjøring i selve 
gårdsrommet. 

• Oslo kommunes politiske ledelse sammen med tomteeier av felt B21, Gladengveien 3 B 
og tiltakshaver Gladengveien 4 bør ta initiativ til tilbud om salg/tilby erstatningstomt med 
tanke på en hel eller delvis riving av bygningsmassen på B21, slik at balkonger på B20 
kan bygges og felt B21 med Østre parkdrag kan påbegynnes. 
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Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader 

Ansvarlig søkers kommentarer er oppsummert etter tema, på samme måte som innkomne 
merknader. Søker har følgende kommentarer til merknadene: 

• Søknaden er justert, slik at høydeøkningen for de innerste blokkene er redusert til 1,15 
meter, mot 1,40 meter for de to ytterste. 

• Det blir feil å innrette seg etter et bygg som avviker fra reguleringsplanens byggelinjer. 
Nabobyggets fasade mot Ellipseplassen følger ikke den regulerte krumme bygningslinjen, 
men er brutt opp i en mengde rettvinklede knekker, noe som svekker reguleringsplanens 
intensjoner og derfor ikke er noe eksempel til etterfølgelse. 

• Søknad om dispensasjon for seks takterrasser er fjernet. 
• Gladengveien stiger ca. 1,5 meter i bebyggelsens lengde og det blir derfor vanskelig å 

oppnå en etasjehøyde på 3,5 meter i lokalene øverst i Gladengveien uten å måtte øke 
gesimshøyden ytterligere. Etasjehøyden blir derfor 3,3 meter og himlingshøyden 2,7 
meter. Bebyggelsen er lagt opp til samme kotehøyder som på motsatt side av 
Ellipseplassen, og høydeforholdene bør derfor være de samme på begge sider. 

• Redusert uteareal for barnehage anses ikke som et tema som beboerne skal behøve å uttale 
seg til.  

Vi viser til ansvarlig søkers redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering  

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket 

Vurdering av plankravet 
Tiltaket holder seg i hovedsak innenfor reguleringsplanens rammer, da det legges til rette for 
mange nye boenheter, parkering i kjeller, barnehage og næringsarealer mot gaten i nederste etasje. 
Dette bygger opp under reguleringsplanens intensjon og ønske om fortetting og mer attraktive 
oppholdsarealer på Ensjø. Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning 
for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for 
nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), 
eller vesentlig negative virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som 
angitt på temakart for kulturminnevern T5.  
 
Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 
nr. 1, 12-1. 

Tiltakets kvaliteter 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og 
prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt. 

Terrengtilpasning   
Ut ifra Bymiljøetatens uttalelse, ser det ikke ut til at prosjektet er i henhold til planlagte og avtalte 
høyder for tilpasning til omkringliggende grønnstruktur og byrom. Da tiltaket avslås i denne 
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omgang, har vi ikke gått videre inn i denne problemstillingen. Etaten gjør imidlertid oppmerksom 
på at tiltaket bør prosjekteres i henhold til disse høydene, ved en eventuell ny søknad.  

Tiltakets utforming og visuelle kvaliteter  

Plan- og bygningsloven § 29-2 gir føringer om at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at 
det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv, og i relasjon til dets 
bygde og naturgitte omgivelser og plassering.  

Utforming og materialitet 
Tiltaket er delt opp i fire bygningsvolumer, plassert på et felles dekke. Bygningene planlegges 
med inntrukne toppetasjer, slik reguleringsplanen legger opp til. Bebyggelsen planlegges med 
hvite teglsteinsfasader, og tilpasser seg på denne måten den eksisterende fargebruken i området. 
Samtidig skiller det seg ut som et eget prosjekt ved å ta i bruk andre materialer.  

Innglassing av balkonger mot Gladengveien 
Det søkes om å glasse inn balkongene mot Gladengveien, med løse glassfelt som kan åpnes og 
lukkes etter behov. Balkongene som skal glasses inn er utformet som sammenhengende 
balkongrekker, med tydelige skiller mellom de enkelte balkongene. Etaten er enig med ansvarlig 
søker at denne balkongutformingen bygger opp under bueformen, og styrker oppfattelsen av 
Ellipseplassen. Vi viser likevel til at balkonger i hovedsak skal ha et åpent preg, hvor vi leser 
veggen i bakkant som bygningens yttervegg. En innglassing flytter visuelt ytterveggen ut til 
innglassingen. Dette får bygningen til å fremstå som et større og tyngre volum, enn det i 
utgangspunktet er. Innglassing vil også gi en høyere grad av speileffekt og refleksjon, som kan 
endre arkitekturen på en negativ måte.  

Oppsummert endrer innglassing bygningens uttrykk, da bygningen fremstår som et større volum 
med en mer lukket fasade, og en betydelig større grad av refleksjon og speileffekt.  

Delkonklusjon 
Etter overnevnte vurderinger, konkluderer vi med at det omsøkte tiltaket i Gladengveien 3, 5 og 7 
ikke tilfredsstiller lovens krav om visuelle kvaliteter i seg selv og i relasjon til sine omgivelser, jf. 
plan- og bygningsloven § 29-2.  

Uteoppholdsarealer 

Reguleringsplanen åpner for at takterrasser, samt balkonger større enn 6,5 m2, kan regnes med 
som uteoppholdsareal for boligene. Reguleringsbestemmelsene sier imidlertid at 40 % av dette 
skal være på bakken, eller på dekke over garasjeanlegg. Ansvarlig søker viser til at 
minimumskravet til størrelse på utearealet oppfylles ved å regne med balkongene. Etaten vurderer 
imidlertid at innglassede balkonger er i grenseland mellom inne- og utearealer. Det settes derfor 
spørsmålstegn ved om dette er å regne som fullverdige uterom. Etaten mener at balkonger som er 
innglasset ikke kan anses som uteoppholdsarealer, og disse kan dermed ikke regnes med i 
utearealene i tiltaket.  

Det opplyses om at de innglassede balkongene mot Gladengveien utgjør ca. 510 m2 av det 
beregnede uteoppholdsarealet i prosjektet, og at kravet ikke vil bli oppfylt uten denne 
innglassingen. Da etaten mener innglassede balkonger ikke kan regnes som uteoppholdsarealer, er 
ikke reguleringsplanens minimumskrav til uteoppholdsareal oppfylt, og tiltaket er dermed også i 
strid med § 3.4 i reguleringsplanen.  
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Barnehagens uteareal 
Det fremgår av reguleringsplanens bestemmelser at barnehagens uteareal skal være på minimum 
1200 m2. Ansvarlig søker viser imidlertid til at regulert uteareal til barnehagen kun er på ca. 1014 
m2. På grunn av dette er det ønskelig å ta deler av arealet reguler til felles avkjørsel, FA2, samt 
deler av arealet tilhørende felt B21, for å oppfylle reguleringsplanens minimumskrav til uteareal. I 
saksfremstillingen i plansaken fremkommer det imidlertid at minimumskravet til uteareal ble 
redusert til 1200 m2, med bakgrunn i at barnehagen ligger i direkte tilknytning til et regulert 
friområde. Da utearealkravet allerede er redusert, anses det som svært viktig at kravet på 1200 m2 
blir tilfredsstilt. I planbeskrivelsen ligger det en illustrasjon som viser hvordan dette er tenkt 
gjennomført (se utklipp fra illustrasjon under). I plansaken ble det avgjort at det kunne settes av et 
areal inne i gårdsrommet, som dekket den siste delen av utearealet til barnehagen. I 
saksfremstillingen står det blant annet: Når det gjelder 4-avdelingsbarnehagen som er foreslått i 
felt B20, er avsatt uteareal innenfor byggeområdet nå økt slik at barnehagen tilfredsstiller 
bydelens krav om minimum 1200 m2 uteareal. Den mindre delen av utearealet som ligger på 
dekke over bebyggelse i 2 etasjer, forutsettes å fungere som supplement til hovedutearealet, for 
eksempel som utearealer for de aller minste barna.  

Etaten viser også til at det vil være mulig for beboerne å ta i bruk et slikt uteareal tilhørende 
barnehagen, etter stengetid.  

 

Støy 

I kommuneplanen § 7.1 tredje ledd bokstav b står det: Boliger skal ha minimum en fasade som 
vender mot stille side. Halvparten av oppholdsrom og minimum et soverom skal vende mot stille 
side. Ansvarlig søker viser til at kravene til stille side er oppfylt ved å glasse inn balkongene mot 
Gladengveien. Da etaten mener innglassingen strider mot plan- og bygningsloven § 29-2, og dette 
er noe av bakgrunnen for avslaget, anbefaler vi at dere finner en annen løsning på 
støyproblematikken ved en eventuell ny søknad. På generelt grunnlag bør det ved oppføring av 
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nye boligbygg i støyutsatte områder, være mulig å legge til rette for planløsninger som samsvarer 
med de føringer som fremgår av kommuneplanen.  

Vår vurdering av nabomerknader 

Plan- og bygningsetaten har vurdert nabomerknader opp mot plan- og bygningsloven med 
forskrifter, gjeldende reguleringsplan, og uttalelser fra ansvarlig søker og andre myndigheter.  
Nabomerknader som ikke er nevnt i dette avsnittet, er vurdert under andre avsnitt i vår vurdering. 
Vurderingene er sortert etter tema, på samme måte som merknader fra naboer og gjenboere: 

• Det søkes om dispensasjon fra regulert gesimshøyde for de indre byggene, av samme 
grunn som for bygningene mot Gladengveien. Bygningene er bygd på samme dekke, og 
har derfor samme utgangspunkt. For å oppfylle tekniske krav, vil det være nødvendig å 
søke om dispensasjon, også for de indre bygningene. 

• Nabovarslet takterrasse er fjernet i omsøkt tiltak, og er derfor ikke nødvendig å vurdere. 
• På grunn av stigning i Gladengveien blir innvendig høyde i næringslokale øverst i gaten 

noe lavere enn reguleringsplanen legger opp til. Etaten viser imidlertid at de nye høydene 
er i henhold til anbefaler i teknisk forskrift. 

• Etaten er enig i at det må legges til rette for tilstrekkelig inne- og uteareal til barnehagen. 
• Det er regulert inn felles avkjørsel som både fører til nr. 3 B og barnehagen.  
• Etaten kan ikke se at det er nødvendig at de to bygningene speiler hverandre, og at de nye 

bygningene kopierer den eksisterende bebyggelsen på motsatt side av Ellipseplassen. Så 
lenge bebyggelsen holder seg innenfor de rammene som er satt for utviklingen av 
området, og tilpasser seg området og dets bebyggelse, så kan det skapes spennende og 
gode møteplasser.  

• Det er lagt opp til at bygningene mot Gladengveien kan knyttes sammen over regulert 
felles avkjørsel, FA2, men planen har ikke fastsatt at dette skal gjøres. Det blir derfor opp 
til søker og tiltakshaver å bestemme hvordan dette løses.  

• Etaten kan ikke se at det tidligere er gitt tilbakemelding om at balkonger på endeveggene 
ikke tillates. I byggesaken i Gladengveien 4-6 ble det sendt ut brev datert 21.09.2010, der 
det ble opplyst om at hjørnebalkonger ikke kunne tillates, og at balkonger måtte trekkes 
inn fra hushjørnene. Dette har også blitt opplyst om i pågående byggesak, og tiltaket er 
omprosjektert, slik at hushjørnene danner omramming av bygningsvolumet.  

• Det er lagt opp til hvite teglstein på bygningen, slik at fargebruken tilpasser seg de 
eksisterende bygningene i området.  

• Leilighetsfordelingen i tiltaket er i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. 
• Næringslokaler i bygningen, skal ha hovedfasader/-innganger ut mot Gladengveien.  
• Det legges ikke opp til næring inne på FA2. 
• Eventuell etablering av bilforretninger skal forholde seg til reguleringsplanen. 
• Det er regulert inn byggegrense i eiendomsgrensen mot nr. 3 B, og tiltakshaver står derfor 

fritt til å legge seg helt inn til denne, så fremt de klarer å oppfylle/løse relevante krav.  
• Hvorvidt Oslo kommunes politiske ledelse ønsker å ta initiativ til riving av bebyggelsen i 

felt B21, er ikke relevant for vurdering av denne byggesaken. 
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Dispensasjon  

Tiltaket er i strid med reguleringsplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 
rammetillatelse.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak 
bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal også være klart større enn ulempene. 

1 Dispensasjon fra reguleringsplan S-4317 § 3.2 balkongdybde 
1.1 Bakgrunn for dispensasjonen og søkers begrunnelse for dispensasjon 
Tiltaket omfatter etablering av balkonger mot Gladengveien, med en dybde som er større enn hva 
reguleringsplanen åpner for. Tiltaket er dermed i strid med reguleringsplanen, og avhengig av en 
dispensasjon for å få tillatelse.  

Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen med den regulerte balkongdybden på 1,6 meter er lite 
funksjonell med tanke på møblering, særlig siden det også er krav om tilgjengelighet. Søker viser 
til at nettodybden på balkongen vil bli ca. 1,5 meter, da det må beregnes ca 0,1 meter til rekkverk. 
Dette samsvarer med minimumsdybden for å snu en rullestol. Videre viser ansvarlig søker til at 
SINTEF Byggforsk anbefaler 2,0 meter eller mer for en funksjonell balkong med hensyn til 
møblering. Det pekes på at det er bygget balkonger med 2,0 meters dybde på nabobygget på 
motsatt side av Ellipseplassen, og at dette gir mer brukbarhet og bokvalitet. Søker opplyser om at 
dagslyskravene blir tilfredsstilt for de berørte leilighetene på undersiden, selv om det bygges 
balkonger som er 2,0 meter dype.  

Vi viser til ansvarlig søkers begrunnelse i sin helhet i saken. 

1.2 Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta Gladengveien som en fremtidig hovedgate, med 
publikumsrettede funksjoner. Det skal derfor kun etableres boligbalkonger fra 3. etasje og 
oppover, og disse skal ikke krage mer enn 1,6 meter utover bygningens fasade.  
 
Omsøkte balkonger har en dybde på 2,0 meter, i tillegg til at de utformes som sammenhengende 
balkongrekker. I søknaden vises det til at det er gitt tillatelse til balkonger med dybde 2,0 meter 
på bebyggelsen på motsatt side av Ellipseplassen. Etaten viser imidlertid til at balkongene er 
frittstående og med en total utstrekning som er kortere, enn det som nå omsøkes. Balkongrekker 
med en dybde på 2,0 meter langs hele fasaden, vurderes som for dominerende på bygningen. Når 
disse i tillegg planlegges innglasset, mener etaten at det skapes en «ny fasade» på bygningen. 
Balkongene blir ikke lenger sekundære elementer som underordner seg fasaden, men vil samlet 
sett fremstå som en del av hovedvolumet til bygningene. Intensjonen bak Gladengveien som 
hovedgate tilrettelagt for publikum, tilsidesettes ved å bygge større enn hva reguleringsplanen 
legger opp til. Bygningene vil oppfattes som mer massive, og mindre tilpasset den menneskelige 
skala. Dette kan igjen føre til en gate der folk ikke trives og ønsker å oppholde seg.   
 
Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 

Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi valgt å gjøre det for å 
opplyse saken mest mulig. 
 



Saksnr: 201813990-27 Side 9 av 11 
 

1.3 Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 
Fordelene ved å gi en dispensasjon, er at hver enkelt beboer får mer privat uteoppholdsareal. I 
tillegg vil det være god plass til å snu med en rullestol på balkongen. Ulempene ved å dispensere 
er imidlertid at balkongene vil krage lenger ut enn reguleringsplanen tillater, og dermed fremstå 
som mer dominerende på fasaden. Kombinasjonen av sammenhengende balkongrekker, en 
balkongdybde på 2,0 meter og innglassing får balkongene til å fremstå som en del av 
hovedvolumet til bygningen. Dette strider mot reguleringsplanens intensjon om en avtrapping av 
bygningsvolumet over 2. etasje.  
 
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt 
av fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og 
vi gir derfor ikke dispensasjon. 

2 Dispensasjon fra reguleringsplan S-4317 formål «felles avkjørsel, FA2» med tilhørende 
§ 2 
2.1 Bakgrunn for dispensasjonen og søkers begrunnelse for dispensasjon 
Tiltaket omfatter etablering av uteareal til barnehagen på areal som er regulert til felles avkjørsel, 
FA2. Tiltaket er dermed i strid med reguleringsplanen, og avhengig av en dispensasjon for å få 
tillatelse.  

Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen med at det er regulert inn et uteareal for barnehagen på 
ca. 1014 m2, og at dette er mindre enn bestemmelsenes krav på 1200 m2. Søker viser til at de kan 
øke utearealet til 1056 m2, ved å trekke inn deler av 1. etasje i bygningen som er regulert til 
barnehage. For å oppfylle kravet på 1200 m2 er det imidlertid ønskelig å ta i bruk to mindre 
arealer som ligger på sydøst siden av arealet regulert til uteareal. Et av disse arealene er regulert 
til felles avkjørsel, FA2, men ansvarlig søker argumenterer med at barnehagearealet ikke kommer 
i konflikt med kjøreveien som fører til naboeiendommen, Gladengveien 3 B. Søker viser til at 
kravet til uteareal for barnehagen oppfylles ved å omdisponere de tilstøtende arealene innenfor 
tiltakshavers eiendom.  

Vi viser til ansvarlig søkers begrunnelse i sin helhet i saken. 

2.2 Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre en velfungerende infrastruktur, og god fremkommelighet 
til eiendommene og deres funksjoner. 
 
For å tilfredsstille minimumskravet til utearealet til barnehagen, foreslås det å bruke deler av den 
regulerte avkjørselen, FA2, som uteareal. Søker peker på at dagens avkjørsel til naboeiendommen 
ikke ligger på dette arealet. Etaten gjør imidlertid oppmerksom på at den felles avkjørselen også 
skal tilfredsstille fremtidige behov. Da det er regulert inn både kontor og bolig og 
naboeiendommen, må man regne med en del trafikk til og fra eiendommen. Avkjørselen gir også 
tilgang til barnehagen og dens utearealer, ved bruk av bil. Tilgang til barnehagen med bil, kan 
være relevant ved levering og henting av barn, men også ved vedlikeholdsarbeid, vasking, og 
levering av mat og andre dagligvarer. Man må dermed regne med at trafikk knyttet til barnehagen 
og naboeiendommen skal kunne foregå på samme tid. Etaten er av den oppfatning at utearealet 
bør løses innenfor regulert areal, og ikke legges på arealer regulert til andre formål.  
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Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 

Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi valgt å gjøre det for å 
opplyse saken mest mulig. 
 
2.3 Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 
Fordelene ved å gi dispensasjon er at minimumskravet til størrelse på barnehagens uteareal 
oppfylles, uten at dette går på bekostning av bygningenes størrelse. På denne måten kan antall 
leiligheter opprettholdes, og barnehagen får et sammenhengende uteareal på baksiden av 
bygningene og avkjørselen. Ulempene ved å dispensere er imidlertid at areal avsatt til avkjørsel, 
tas i bruk som uteareal og dermed ikke kan brukes i henhold til tiltenkt funksjon. I fremtiden kan 
dette medføre nedsatt fremkommelig til barnehagen, samt til naboeiendommen. Det er gjort 
vurderinger av nødvendig bredde på avkjørselen i forbindelse med planarbeidet frem mot vedtak 
av reguleringsplanen i 2007, og regulert bredde bør derfor være førende for utviklingen av 
området.  
 
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt 
av fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og 
vi gir derfor ikke dispensasjon. 

Plan- og bygningsetatens konklusjon 

Tiltaket tilfredsstiller ikke plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi avslår derfor søknaden. 
Tiltaket avslås da det er i strid med plan- og bygningsloven § 29-2, reguleringsplan S-4317 § 3.2 
og formål felles avkjørsel, FA2, med tilhørende § 2. 

Eventuell ny søknad 

Riving av eksisterende bygning må omsøkes i en egen byggesak.  

En eventuell ny søknad bør følge kommunens anbefalinger til omprosjektering, når det gjelder 
barnehagens uteareal, dybde på balkonger, innglassing av balkonger og støy. I tillegg bør tiltaket 
prosjekteres i henhold til høyder gitt av Bymiljøetaten.  

Klagefristen er tre uker 

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se 
våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-
byggesaker/ 
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