
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Miljø-, plan- og samferdselskomiteen 

 

 
 

Protokoll 1/14 
 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 14. januar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder:   
   
Tilstede: Per Opsahl (H), Bjørn Hallme (A), Frithjof 

Funder (V), Olav Mellum (F) 
 

   
Forfall: Sumathi Wijeyaraj (A), Britt Lindhart (A), 

Atgeirr Flø Rasmussen (SV) 
 

   
Som vara møtte: Tove Ståhl (A) Karl P. Olsen (A),   
   
I tillegg møtte: Reidunn Myster Beier  
   
Møtesekretær: Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime: Det var ingen til stede. 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra MPS-møte 26.11.13 
Sak 2 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. 
Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 
Sak 4 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 5 /14    Eventuelt 
Sak 6 /14    Orienteringssaker 
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Sak 1 /14    Protokoll fra MPS-møte 26.11.13 
 
Vedtak 
Protokoll fra MPS møte 26.11.13 godkjennes 
 
 

Sak 2 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
Administrasjonen gjorde oppmerksom på at antall møter skal være 9 i 2013. 
 
Vedtak 
Årsrapport fra Miljø-, plan- og samferdselskomiteen godkjennes med endring av antall møter. 
 
 

Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. Innspill til konseptvalg og 
kvalitetssikring 

 
Vedtak (enstemming) 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen anbefaler at det fattes følgende vedtak: 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt plan og bygningsetatens henvendelse hvor 
bydelen blir bedt om innspill til konseptvalgutredning og kvalitetssikring for Nettplan Stor – 
Oslo. 
 
Arbeidsutvalget finner at Statnett har gjort et grundig arbeid med konseptvalgutredningen 
(KVU), men rent faglig må bydelen støtte seg på Det Norske Veritas AS kvalitetssikring av 
KVU.  
 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg velger likevel å komme med innspill fordi saken anses å være 
av stor lokal og regional viktighet: 
 

1. Nettplan for Stor – Oslo og Kommuneplan for Oslo (forventet lagt ut til offentlig 
ettersyn i januar 2014) må samhandle slik at en kan sikre fremtidig byutvikling i Oslo 
samtidig som det etableres tilstrekkelig, miljøvennlig strømforsyning og linjeføringer 
som ikke er til hinder for god arealbruk, jfr bystyresak 73/13. 
 

2. Arbeidsutvalget tiltrer anbefaling av konsept 3 spenningsoppgradering til 420 kV på 
bakgrunn av de vurderinger og beregninger som viser at det er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å investere i nytt nett og at nettstrukturen i anbefalt konsept er robust med 
hensyn til fremtidig effektforbruk og teknologi. 
 

3. Arbeidsutvalget finner at KVU burde ha sett på kabling i tillegg til luftlinjeløsninger, 
da arbeidsutvalget mener dette vil være et vesentlig moment både i et 
byutviklingsperspektiv og et nettutviklingsperspektiv; konseptet da ville gitt tydeligere 
forskjeller i kost-nytte i forbindelse med selve konseptenes beslutningsgrunnlag. 
 

4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til bydelens store belastning når det gjelder 
Statnetts eksisterende linjeføringer som berører eksisterende boligområder, men i 
enda større grad en kommende byutvikling på Nedre Rommen (Statnetts to luftspenn 
samt Hafslunds ene linjeføring).  
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Arbeidsutvalget har forstått at oppgradering av eksisterende nett mot Fåberg er 
prioritert, jfr Nettutviklingsplan 2013. Arbeidsutvalget ber derfor om at det i videre 
arbeid med Nettplan Stor-Oslo prioriteres tiltak som reduserer bydelens belastning, 
og at oppgradering i henhold til konseptvalg 3 skjer gjennom kabling og etter føre-
var-prinsippet av helsehensyn hvor byutvikling tas inn som avgjørende faktor.  
 

5. Det vises til saksfremlegget i sin helhet.   
 
 

Sak 4 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
 
Vedtak (enstemmig) 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen anbefaler at det fattes følgende vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner sluttrapporteringen av Områdeløftet på Haugenstua, slik den 
fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
 

Sak 5 /14    Eventuelt 
Bjørn Hallme (A) viste til at Byrådet la fram «Bademeldingen» i desember, og ønsket 
informasjon om høringsprosess. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonen vil komme med tilbakemelding for videre prosess.  
 

Sak 6 /14    Orienteringssaker 
• Administrasjonen orienterte om følgende: 
• Statens vegvesen planlegger oppstart av gang- sykkelvei på Haugenstua 1.6.2014 
• BYM arrangerer medvirkningsmøte om Linjeparken 6.2.2014. De ønsker deltakere fra 

gruppene unge og eldre. Invitasjon sendt Eldrerådet og Ungdomsrådet. 
• Bydelsforum 15.1.2014 i Plan og bygningsetaten.  
• Neste MPS/OKK starter med felles orientering om VPOR (=Veiledende plan for 

offentlig rom) Stovner sentrum, et av Områdeløftprosjektene. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 
 
 
Dokumenter delt ut i møtet 
 

• Plan og bygningsetaten: Elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig ettersyn. 
• Bymiljøetaten: Kopi av tilbakemelding i fb med ønske om rekkverk på gangvei 

mellom Vestlitorget og i retning Martha Tynes vei. 
• Bymiljøetaten: Varsel om oppstart av arbeid – Oslo kommunes skoger  
• Bymiljøetaten: Vedrørende opparbeidelse av Fjellstuveien 
• Vann- og avløpsetaten: Tilbakemelding på spørsmål om bedre vannføring i 

Ellingsrudelva, jfr MPS- sak 49/13 
• Haugenstua borettslag: Tilbakemelding i fb med MPS – sak 50/13 
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• Rommen Vel: Innspill til ATP arkitekter AS i forbindelse med parkeringsplass i Karen 
Platous vei 

• Sluttrapport – Områdeløftet Haugenstua 2007 - 2013 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19.00. 
 
 
 
 
 
MILJØ-, PLAN- OG SAMFERDSELSKOMITEEN 
 
 
 
 
Per Opsahl      Reidunn Myster Beier 
leder       spesialkonsulent 
 
 


