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Møteprotokoll 
 
 
  
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen 

(H), Theo Thorkildsen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Jan Tank-Nielsen (F), 
Egil Heinert (A), Gunn von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Karin Beate 
Theodorsen (SV) 
 

Fravær: Elisabet Parmeggiani (H), Christoffer Torris Olsen (V) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 22.01.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2012 ble enstemmig godkjent  
 
Dagsorden: 
 
Komiteen gikk inn for at invitasjon fra Plan- og bygningsetaten til innspill for Sporveisgata 20 kan 
legges fram over bordet i bydelsutvalgets møte 29.01.2013. 
 
 

Sak 01/13 
BU-sak  
10/13 
 

Bogstadveien 41, gnr 215, bnr 22 
Bruksendring fra butikk til servering 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 80 
m2 i 1. etasje, Bogstadveien 41, gnr 215, bnr 22. 
 
Bydelsutvalget går inn for søknad om bruksendring fra butikk til servering. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle kommentarer fra Byantikvaren hensyntas. 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
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Sak 02/13 
BU-sak 
11/13 
 

Slemdalsveien 5, gnr bnr 
Invitasjon til innspill fra bydelen 
Område og prosessavklaring 
Forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for 
Slemdalsveien 5, gnr 38, bnr 8.  

 
2. Bydelsutvalget har forståelse for Politiskolens behov for utbygging, men 

er opptatt av at det må tas hensyn til både eksisterende bebyggelse på 
eiendommen, og eksisterende virksomhet i samme kvartal. Majorstuen 
bo- og behandlingssenter er et av de sykehjemmene som ligger i bydelen. 
Sykehjemmet har en aktiv profil, og bruk av det solrike utearealet er en 
del av det behandlingsmessige opplegget. Det er derfor viktig at dette 
solrike arealet ikke bygges igjen slik det er foreslått i planinitiativet, med 
bygning langs nabogrensen i 7 etasjes høyde.  

 
3. Bydelsutvalget forutsetter at det ikke legges opp til en høyde som 

overstiger makshøyde (3 et) i gjeldende regulering.  
 

4. Bydelsutvalget forutsetter videre at en eventuell ny bebyggelse tilpasses 
de verneverdige bygningene innenfor planområdet. 

 
5. Bydelsutvalget ber om illustrasjoner presenterer bebyggelsen i hele 

storkvartalet, samt gjerne noe av bebyggelsen i tilstøtende kvartaler. 
 
 
Forslag til justering avsnitt 3 fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget forutsetter at det ikke legges opp til bygningshøyder som 
overstiger makshøyder i gjeldende regulering.  
 
Forslag til endring fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Avsnitt 3 utgår. 
 
Forslag til endring fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot 3 stemmer (2A, 1F) 
 
Forslag til vedtak avsnitt 1, 2, 4, 5 ble enstemmig vedtatt 
Forslag til justering avsnitt 3 fra Ulf Hordvik (H) ble vedtatt mot 3 stemmer 
(2A, 1F) 
 
 

Sak 03/13 
BU-sak 
12/13 
 
 

Samordning av Oslo kommunes uttalelse til planprogram for kommuneplan 
for Nesodden 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi kommentarer i forbindelse med Oslo 
kommunes høringsuttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens 
arealdel for Nesodden kommune.  
 
Bydelsutvalget viser til plansamarbeid i Oslo og Akershus vedrørende temaene 
areal og transport. Med bakgrunn i gjeldende prognoser for befolkningsøkning i 
hovedstadsområdet ber bydelsutvalget om at det gis et innspill til 
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planprogramforslaget om at det legges til rette for en økning av boligbyggingen. 
 
Bydelsutvalget tar for øvrig forslag om planprogram for rullering av arealdel av 
kommuneplan for Nesodden kommune til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 04/13 
BU-sak 
13/13 
 

Rehabilitering av Frognerbadet til et helårsanlegg 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget støtter ønske fra Friluftslivets- og idrettens samarbeidsutvalg i 
bydel Frogner (FISU Frogner) om at Frognerbadet rehabiliteres og oppgraderes til 
et helårs badeanlegg for Oslo. Frognerbadet er lagt inn i prioriteringslisten fra 
FISU Frogner for rehabilitering i perioden 2013 – 2016, med prioritet 4. 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H): 
Saken utsettes i påvente av mer bakgrunnsstoff.  
 
De to forslagene ble satt opp mot hverandre. 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 05/13 
BU-sak 
14/13 
 
 

Munkedamsveien (Nationaltheatret – Filipstad)  
Invitasjon til innspill fra bydelen 
Område- og prosessavklaring 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Munkedamsveien 
(parsell Nationaltheatret – Filipstad). 
 
Bydelsutvalget ser positivt på en opprusting av denne viktige trafikkåren i 
bydelen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det tas spesiell hensyn til de myke trafikantene. Pga 
at det er lokalisert mange arbeidsplasser syd for Ring I er det i perioder stor 
kryssende trafikk av både barn og voksne. 
 
Bydelsutvalget vil også minne om at hovedsykkeltraseen går langs veien og må 
ivaretas i den videre planleggingen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 06/13 
BU-sak 
28/13 
 
 
 
 

Oslo Vei og Bogstadveien/Hegdehaugsveien 
 
Forslag til vedtak fra Bjarne Ødegaard (H): 
Bydelsutvalget beklager den oppståtte situasjon vedrørende utbedring/utbygging 
av Bogstadveien. 
 
Bydelsutvalget etterlyser snarest en oppdatert fremdriftsplan for det gjenstående 
arbeidet i Bogstadveien. 
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Bydelsutvalget ber videre om at Bymiljøetaten inviterer bydelsutvalget og lokale 
interessenter til et nærmere og aktivt samarbeid om videre planarbeid. 
 
Bydelsutvalget vil også be om at det utarbeides en evalueringsrapport for utført 
arbeid og at denne forelegges bydelsutvalget. 
 
Forslag til justering fra Ulf Hordvik (H): 
Bogstadveien erstattes med Bogstadveien/Hegdehaugsveien i hele vedtaket. 
 
Forslag til justering fra Egil Heinert (A): 
Avsnitt 3: planarbeid erstattes med anleggsarbeider. 
 
Forslag til vedtak fra Bjarne Ødegaard (H) med justeringer fra Ulf Hordvik 
(H) og Egil Heinert (A) ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget beklager den oppståtte situasjon vedrørende utbedring/utbygging 
av Bogstadveien/Hegdehaugsveien. 
 
Bydelsutvalget etterlyser snarest en oppdatert fremdriftsplan for det gjenstående 
arbeidet i Bogstadveien/Hegdehaugsveien 
. 
Bydelsutvalget ber videre om at Bymiljøetaten inviterer bydelsutvalget og lokale 
interessenter til et nærmere og aktivt samarbeid om videre anleggsarbeider. 
 
Bydelsutvalget vil også be om at det utarbeides en evalueringsrapport for utført 
arbeid og at denne forelegges bydelsutvalget. 
 
 
 

 Orienteringssaker: 
Orienteringssakene ligger på bydelens nettside : 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. 
Merk at sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU. 
 
 
 

Sak 168/12 
BU-sak 
372/12 
 

Kommunal håndheving av politivedtekter 
Høring  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 07/13 
09/358 
 

Tillatelse til tiltak 
Drammensveien 118 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 08/13 
12/1006-3,4 
 

Frognerveien 30, gnr 212, bnr 1006 
Utvidet varslingstid 
Mangler meddelt 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 09/13 
12/1006-4 
 

Kopi av utsendt nabovarsel, søknad om bruksendring/dispensasjon, Frogner 
Kino, Frognerveien 30, gnr 212, bnr 346 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 10/13 
09/635 
 

Vibes gate 8, gnr 214, bnr 409 
Vedtak i klagesak vedrørende bruksendring av lokale til serveringssted 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 11/13 
10/865 
 

Jacob Aalls gate 2, gnr 215, bnr 109 
Underretning om politisk forkastet planvedtak 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 12/13 
12/1090 
 

Vedrørende tilsvar på etatens unnlatte oppfølging av ulovlig forhold  
Gabels gate 38 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 13/13 
12/1108 
 

Tillatelse til tiltak 
Filipstadveien 1B 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 14/13 
12/530 
 

Tillatelse til tiltak 
Parkveien 31 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 15/13 
12/870 
 

Rammetillatelse 
Odins gate 10 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 16/13 
10/510 
 

Underretning av politisk vedtak 
Huk aveny 57 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 17/13 
 

Bydel Ullern 
Seminar om byutvikling på Skøyen 06.11.2012 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 18/13 
12/1047 
 

Manglende vintervedlikehold Kruses gate – Lille Frogner allé 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 19/13 
 

Prosjekt 
Lys i ridestien i Gyldenløves gate  
Trygghetsskapende tiltak 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 20/13 
09/259 
 

Befaring Byutviklingskomiteen 18.12.2012 
Ad pkt 5: Norske Studenters Roklubbs festsal – bevaring av interiør 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 21/13 
13/20 
 

Informasjon fra Språkrådet om navnsetting av gater og veier 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 22/13 
12/599 
 

Vedrørende økt trafikk i Løkkeveien i Oslo 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 23/13 
07/269-93, 94, 95 
 

Sophusgarasjen 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 24/13 
12/1079 
 

Interessert å vite hva velforeningene er opptatt av? 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 25/13 
 

Fjord og friluft, tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd, høst 2012 
 
Utrykt vedlegg  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 26/13 
12/1061 
 

Åpen idékonkurranse om den fremtidige utvidelsen av middelalderparken i 
Bjørvika 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 27/13 
12/1063 
 

Befaring Byutviklingskomiteen 13. desember 2012 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 28/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 08.01.2013, 13.12, 29.11.2012 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Eventuelt Bjarne Ødegaard (H) informerte om å ha deltatt i en deputasjon til BUK vedrørende 

pågående behandling av reguleringsplan for Frogner stadion/flerbrukshall og ishall. 
Bjarne opplyste om at også Småhusplanen ligger til behandling i BUK. 

 
Bydelen er invitert til åpning av utstilling vedrørende Havnepromenaden 29.01 kl 
1300 – Bjarne Ødegaard ønsker å delta. 

 
Mibu ønsker et møte med Ruter vedrørende status for Frognerrelaterte planer. Det 
er ønskelig at leder i BU, leder i MIBU samt en representant for administrasjonen 
kan delta. 

 
  Mibu ønsker p.t. ikke ytterligere informasjon fra PBE vedr. planarbeid på Filipstad. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19:00 
 
 
 

       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
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