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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), Egil Heinert (A), Gunn 
von Krogh (A), Christoffer Torris Olsen (V), Ole Malmsten (F) 

Fravær: Elisabet Parmeggiani (H), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV)  
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 23.04.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 23.04.2013 
 
 
Åpen halvtime: 
Kristin Moe og Inge Bakke hadde ordet til Mibu-sak 71/13, BU-sak 122/13 – Streetbasket i Bydel 
Frogner. 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.03.2013 ble enstemmig godkjent  
 
 
 
Dagsorden: 
 

Sak 66/13 
BU-sak 
117/13 
 

Parkveien 21 – 23, gnr 214, bnr 258 
Søknad om rammetillatelse 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har rammesøknad for ombygging av forretningslokaler og 
oppgradering av uteoppholdsarealer i Parkveien 21/23, gnr 214, bnr 258 til 
uttalelse. Tiltaket medfører en større dispensasjon fra gjeldende regulering. 
 
Bydelsutvalget mener at omsøkt forslag til oppgradering av forretningsareal og 
utomhusanlegg i Parkveien 21/23 vil bidra positivt til nærmiljøet i området og går 
inn for søknaden. 
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Bydelsutvalget merker seg at nåværende løsning med tjenester/forretninger i øvre 
plan ønskes erstattet med en leietaker for hele planet og antar at det i tilfelle blir 
søkt om bruksendring for denne endring.  
 
Bydelsutvalget er noe betenkt over den økte trafikkbelastning som varelevering 
til en større butikk vil være, og går ut fra at dette blir vurdert i forbindelse med 
rammesøknaden. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 67/13 
BU-sak 
118/13 
 

Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet) Sentrum 
Planskisse til prosjektavklaring 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har planskisse for Universitetsgata 7 – 9 m. fl. (Tullinkvartalet) til 
forhåndsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 44/12, 
28.02.2012, (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget mener alternativ 3b bør ligge til grunn for utvikling av 
planforslaget. Bydelsutvalget viser til fotomontasjene av nærvirkning i Kristian 
Augusts gate og ber om at bygningsvolum i etasjene over den historiske 
gesimslinjen trekkes lenger inn i kvartalet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 68/13 
BU-sak 
119/13 
 

Rv 162 Ring 1 Filipstad – Nationaltheatret 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rv 
162, Ring 1, parsell Filipstad – Nationaltheatret til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget registrerer at den varslede parsellen av Ring 1 er en av de mest 
sentrale delene av veinettet i Oslo, med stor trafikk av fotgjengere, syklister og 
kollektiv trafikk. Avvikling av denne trafikken i en byggeperiode stiller høye 
krav til god planlegging og krever at det tas hensyn til de behov som de ulike 
trafikkgruppene har.  
Bydelsutvalget merker seg også at parsellen er omgitt av arealer med store 
utbyggingsprosjekter, noe som bør vurderes i planfasen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Sak 69/13 
BU-sak 
120/13 
 

Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36 
Rammesøknad om bruksendring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har rammesøknad for bruksendring og ombygging av 
forretningslokaler i Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36 til uttalelse.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt forslag til bruksendring og ombygging av 140 
m2 i Bogstadveien 60, forutsatt at adkomstforholdet kan løses på en måte som 
tilfredsstiller krav fra både Byantikvaren og Bymiljøetaten. 
 
Forslag til nytt avsnitt 2 fra Egil Heinert (A): 
Bydelsutvalget går imot omsøkt forslag til bruksendring og ombygging av 140 
m2 i Bogstadveien 60. 
 
De to forslagene ble stilt opp mot hverandre. 
 
Forslag til nytt avsnitt 2 fra Egil Heinert (A) falt mot to stemmer (2A) 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (2A) 
 
 

Sak 70/13 
BU-sak 
121/13 
 

Schives gate  
Forslag om fartshump 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak om fartshump i Schives gate sak 180/12, 
12.06.2012. 
 
Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag til ny fartshump i Schives gate og 
ber om at etaten planlegger for utførelse av hump slik at den er på plass før 
skolestart høsten 2013.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 71/13 
BU-sak 
122/13 
 

Streetbasket i Bydel Frogner 
Innspill til plassering av baner 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av streetbasketbaner i 
bydelen. 
 
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og Bervens 
løkke/Trafotaket skal prioriteres i første rekke. På begge disse plassene må det tas 
hensyn til omgivelsene ved at støysvake løsninger velges, både for nett og 
underlag. 
 
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg kan være aktuelt på sikt, men at det i 
tilfelle må tas hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny hovedinngang for 
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Majorstuen skole.  
 
Bydelsutvalget mener at Tinkern kan være en mulig lokalisering, men at forslaget 
til streetbasket må sees i sammenheng med at dette er en historisk park hvor alle 
tiltak må godkjennes av Byantikvaren. Forslaget må i tillegg kunne innpasses i 
pågående HC-prosjekt for en park som er tilgjengelig for alle. 
 
Bydelsutvalget er skeptisk til å foreslå nedbygging av grøntareal, og vil ikke 
anbefale alternativet Skarpsnoparken. 
 
Forslag til vedtak fra Sverre Lorentzen (H): 
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av streetbasketbaner i 
bydelen. 
 
Bydelsutvalget ser, slik Bymiljøetaten også har påpekt at det er svært få tilbud om 
uorganisert idrett for ungdom i bydelen, og et stort engasjement for å få på plass 
streetbasketbaner. Det haster med å få bystyrets vedtak fra våren 2011 om 
streetbasket igangsatt i vår bydel. 
 
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og Bervens 
løkke/Trafotaket skal prioriteres i første rekke. På begge disse plassene må det tas 
hensyn til omgivelsene ved at støysvake løsninger velges, både for nett og 
underlag. 
 
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg er et velegnet urbant område, som av 
hensyn til eksisterende regulering kan være aktuelt på sikt og at plasseringen i 
tilfelle må ta hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny hovedinngang for 
Majorstuen skole.  
 
Bydelsutvalget mener at Skarpsnoparken er velegnet med lett tilgjengelig 
beliggenhet og stort areal. Plassering kan være på lite brukt område med 
trafikkstøy mot Drammensveien uten sjenanse for boliger. Inngrepet i 
grøntarealet ansees som beskjedent og akseptabelt. 
 
Forslag til nytt avsnitt fra Egil Heinert (A), Gunn von Krogh (A), Ole Malmsten 
(F) og Ulf Hordvik(H): 
Bydelsutvalget vil spille inn følgende nye alternativer til plassering: 

 Hukodden ved eksisterende fotballbane som ikke er i bruk. 
 Mauritz Hansens gate, ballplass. 
 Ballplass vis à vis Ruseløkkveien 60. 

 
Forslag til vedtak ble satt opp mot forslag til vedtak fra Sverre Lorentzen (H) med 
tilleggsavsnitt fra Egil Heinert (A), Gunn von Krogh (A), Ole Malmsten (F) og 
Ulf Hordvik(H). 
 
Forslag til vedtak fra Sverre Lorentzen (H) med tilleggsavsnitt fra Egil 
Heinert (A), Gunn von Krogh (A), Ole Malmsten (F) og Ulf Hordvik(H) ble 
enstemmig vedtatt 
 
 



5 

Sak 72/13 
BU-sak 
123/13 
 

Dronning Mauds gate 10 og 11 
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om igangsatt planarbeid for 
Dronning Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere innspill til planinitiativ sak 37/13 – 12.02.2013 
(vedlagt) og har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til 
planarbeidet. Bydelsutvalgets endelige uttalelse vil foreligge ved den offentlige 
høringen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 73/13 
BU-sak 
129/13 
 

Saken utgår 
 
 
 
 

 
Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg 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 74/13 
BU-sak 
104/13 
 

Skolebehovsplan 2014 – 2024 
Invitasjon til høring 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 75/13 
BU-sak 
108/13 
 

Bærum kommune – kommuneplan  
Samfunnsdel med arealstrategi 
Samordning av Oslo kommunes høringsuttalelser 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 76/13 
09/641 
 

Parkveien 35 . Israels ambassade 
Klage over avslag på søknad om dispensasjon utenom byggesak 
Dispensjon fra reguleringsplan 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 77/13 
09/865 
 

Underretning av politisk planvedtak 
Schultz’ gate 1 
Detaljregulering- 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 78/13 
05/39-28 
 

Vedrørende opphørt ulovlighet 
Killingen 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 79/13 
13/120 
 

Tillatelse til tiltak 
Stranden 3 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 80/13 
07/342 
 

Underretning om politisk vedtak 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
Middelthuns gate 26 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 81/13 
12/1006 
 

Sak trukket 
Frognerveien 30 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 82/13 
13/249 
 

Referat fra forhåndskonferanse  
Frognerstranda 
Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 83/13 
12/61 

Universitetsgata 7-9 m fl (Tullinkvartalet), sentrum 
Fastsatt program for planarbeidet 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 84/13 Endret prosess for innsendte planer 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 85/13 
13/236 

Forslag til navnsetting av gate, vei, plass mv. etter Willy Brandt 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 86/13 
13/226 
 

Informasjonsskriv om transformasjon av Bogstadveien 54 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 87/13 
10/339 
 

Turvei B1 Majorstua 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 88/13 
06/921 
 

Vedtak om beboerparkering 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 89/13 
07/269-100, 101 
 

Sophusgarasjen 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 90/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 11.04., 04.04.2013 samt byrådssaker 49/13 og 
50/13. 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 91/13 
 

Bydelsrusken – Vedlikeholdsgruppen 
Saken ønskes satt på sakskartet i bydelsutvalgets møte 30.04.2013. 
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Eventuelt Gunn von Krogh stilte spørsmål til ny fasade (vindusutforming) i Skovveien 5. Ved 
en gjennomgang av sakspapirene fremgår det at det var redegjort for nåværende 
vindusutforming i vedlagt tekst og fotomontasje.  

 
Det ble ytret ønske om en presentasjon av prosjektet for rehabilitering av Tinkern 
park. 
 
 
 

Møtet ble hevet kl. 19:30  
 
 
 

       
     
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
 


