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Saker til behandling 

1/14 Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 2. 

desember 2013 

 
Arkivsak-dok. 14/00020-1 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 1/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 2. desember 2013 til 

godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 2. desember 

2013. 

 

 

 

Vedlegg: 

Protokoll 
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2/14 Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 

reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00002-2 

Arkivkode.  531  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 2/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 8/14 

 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger er 

påklaget av Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Lelf 

Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 

vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel.  

 

Dette er en felles klageinnstilling for sakene 201303319 og 201303310 —'Hus A' og 'Hus B'. 

 

Det klages på dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad, avstand mot nabogrense, 

samt regulert formål 'gangvei', og anføres at dispensasjonene samlet sett vesentlig tilsidesetter  

reguleringsplanen. 

 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen ligger nær Besserud, mellom Holmenkollveien og Dr. Holms vei. Eiendommen 

er i dag ubebygget, trebevokst og bratt. Eiendommen er i følge matrikkelen 1976 m2 stor. 

 

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsvedtekter for 

Holmenkollområdet, S-1020, vedtatt 28.11.1962. Eiendommen tillates bebygget med 

småhusbebyggelse. Minste tomtestørrelse er 2,5 mål. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad for 

eiendommen er U=0,06. Det tillates gesimshøyde inntil 7,0 m, mønehøyde inntil 9,0 m målt 

fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal plasseres minimum 10,0 m fra 

nabogrense og minimum 15,0 m fra midte vei. 

 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok den 12.03.2013 søknader om oppføring av til sammen to 

eneboliger på eiendommen i Holmenkollveien 109, gnr. 33 bnr. 2303. Eneboligene er 

utformet som enkle, avlange volum med flatt tak og takterrasse, og har innebygget garasje. 

Det ble søkt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad, slik at 

boligene kunne oppføres med et samlet BRA på 466m2, og en u-grad lik U=0,206. Det ble 

søkt dispensasjon fra bestemmelsene om minimum 10,0 m avstand til nabogrense, slik at den 

ene boligen kunne plasseres inntil 4,8 m fra nabogrense. Det ble søkt dispensasjon fra regulert 

formål 'gangvei' slik at kjørbar adkomst kunne legges over en mindre del av en innregulert 

gangsti. 
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Protester 

Tiltaket ble møtt med omfattende protester. Protestene gjaldt bl.a.: 

 Trafikkforhold internt på tomten og avkjøringsforhold til Holmenkollveien 

 Privatrettslige forhold knyttet til adkomst samt et byggehindrende servitutt 

 Overvannsproblematikk som følge av utbyggingen 

 Merknader til tiltakets innvirkning for biologisk mangfold og vegetasjon 

 Merknader til utformingen (flate tak), og fjernvirkning 

 Merknader til innsyn (takterrasser) 

 Merknader til høyde og etasjetall. 

 Merknader til dispensasjonssøknadene 

 

Ansvarlig søker Streken Arkitekter AS besvarte protestene i brev datert 08.03.2013. I tilsvaret 

uttalte søker bl.a. at: 

 Avkjørsel og parkering vil bli utbedret og etablert i henhold til gjeldende normer 

 At det ikke er registrert biologisk mangfold på tomten og det tilstrebes å bevare 

vegetasjon 

 At flate tak gir bedre utsynsforhold for bakenforliggende eiendommer 

 At inntrukne takterrasser reduserer innsynsulempen 

 At etasjeantallet er i tråd med reguleringsplanens begrensninger 

 

Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse til tiltakene den 15.10.2013. Det ble gitt 

dispensasjon slik at eiendommen kunne utbygges med en utnyttelsesgrad inntil U=0,206, 

hvilket tilsvarer et bebygd areal på 12 % av tomtens areal. Det ble videre gitt dispensasjon fra 

bestemmelsen om 10,0 m minsteavstand mot nabogrense slik at 'Hus B' kunne plasseres med 

en avstand 4,8 m fra nabo mot øst. I tillegg ble det gitt dispensasjon fra regulert formål 

'gangvei' slik at eiendommen kunne gis kjøreadkomst som vist på situasjonsplanen. 

 

I det følgende hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 

"Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet 

bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at 

fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § I.C vedrørende tillatt utnyttelsesgrad, fra 

reguleringsplanens § 11.3 vedørende minste avstand til nabogrense, fra reguleringsformål 

(gangvei), samt fra pb1. § 18- 1 vedrørende veiopparbeidelse. 

 

Dispensasion fra § I.C (utnyttelsesgrad): 

Ansvarlig søker har avgitt en omfattende begrunnelse for søknad om dispensasjon fra 

maksimal tillatt utnyttelsesgrad. Ansvarlig søker ønsker dispensasjon slik at eiendommen kan 

utbygges med en utnyttelsesgrad tilsvarende 12 % BYA. Søkers begrunnelse går i korthet ut 

på: 

Historiske forhold. 

o Det vises til at det allerede ved opprettelse av eiendommen ble gitt dispensasjon fra 

kravet til minste tomtestørrelse, og anføres at det ble forutsatt at tomten kunne 

utbygges med en høyere utnyttelse og mindre avstand til nabogrense enn S-1020  

åpner for. 

At dagens regulerte utnyttelsesgrad ikke er i tråd med den utnyttelsesgrad kommunen ønsker  

for området. 
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o Det vises her til at utnyttelsesgraden på tilliggende eiendommer er vesentlig høyere. 

At tilsvarende og til dels mer omfattende dispensasjoner fra § I.0 er gitt i nærområdet. 

o Det vises her særlig til gnr. 33 bnr. 1667 som iflg. søker har en utnyttelsesgrad 

tilsvarende 0,3. Bnr. 1667 er den eneste eiendommen i nærområdet som også er 

regulert under S-1020. 

Søker hevder på denne bakgrunn at bestemmelsene i S-1020 ikke med rimelighet kan sies å ha 

vært styrende for utnyttelsesgraden i nærområdet. 

 

Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak bestemmelsen om maksimal tillat utnyttelsesgrad er å begrense 

bygningsvolumet i forhold til tomtens størrelse, og sikre lys og luft på og mellom 

eiendommene. Hensynet er i tillegg å legge til rette for at naturlig vegetasjon og topografi 

bevares, og derigjennom sikre at åsens grønne preg opprettholdes.  

 

Enhver overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad vil til en viss grad tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen. Spørsmålet her er altså primært om overskridelsen er så stor at hensynene bak 

bestemmelsen kan sies å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket. Tiltaket er prosjektert med en 

samlet utnyttelsesgrad tilsvarende U=0,206 eller % BYA=12%. Dette er i seg selv en relativt 

stor overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad, men sett i forhold til tilliggende eiendommer vil 

eiendommen fremstå med en noe lavere utnyttelsesgrad. Eiendommen vil fremdeles ha et 

relativt stort ubebygd areal, og Plan- og bygningsetaten finner derfor at hensynet til 

ivaretakelse av lys og luft på og mellom eiendommene ikke vesentlig tilsidesettes av en 

dispensasjon. Det er her vektlagt at tiltaket er i tråd med overordnede føringer og planverk for 

utbygging i Holmenkollåsen. 

 

Tiltaket slik det er prosjektert bevarer en vesentlig del av eiendommen. Terrenginngrep er 

konsentrert, og i stor grad begrenset til det som vil være nødvendig ved utbygging i såpass 

bratt terreng. Det er vist utomhusplan hvor vesentlige deler av eksisterende vegetasjon søkes 

bevart. Det vil være en forutsetning for dispensasjon at denne følges. Plan- og bygningsetaten 

finner at hensynet til bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi ikke vesentlig 

tilsidesettes, og at tiltaket i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til opprettholdelse av åsens 

grønne preg. 

 

Da Plan- og bygningsetaten finner at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes, 

vil etaten nå gå videre til å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større 

enn ulempene.  

 

Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Eksisterende reguleringsplan er fra 1963, og var ment å sikre bevaring av Holmenkollåsens 

grønne preg. Denne planen gjaldt tidligere store deler av Holmenkollen, men er senere i stor 

grad erstattet av nyere planer, da især S-3273 som i 1991 omregulerte store deler av 

Holmenkollåsen til en moderat utnyttelsesgrad på 12 % BYA. Formålet med det overordnede 

planarbeidet for Holmenkollåsen har i perioden fra 1963 til i dag i stor grad ligget fast; å 

bevare Holmenkollens grønne preg som et viktig landskapselement. I tråd med 

samfunnsutviklingen har man imidlertid ved omregulering tillatt vesentlig høyere 

utnyttelsesgrader enn S-1020 la opp til. Slik nyere planarbeid både med S-3273, og senere  

S-4040 (Besserud-Midtstuen) og S-4381 (Vettakollen), vil man i dag typisk kunne godta en 

utnyttelse inntil 12 % BYA for eiendommer med omsøkte eiendoms beliggenhet og betydning 

for fjernvirkningen. Det er derfor sannsynlig at en omregulering av eiendommen vil føre frem. 

En omregulering vil imidlertid kreve relativt omfattende utredninger samt utgjør en langvarig 
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og kostbar prosess. Det er dermed åpenbart at dispensasjon vil medføre store fordeler for 

utbygger, i det eiendommen kan gis en vesentlig høyere utnyttelse uten at utbygger må bære 

kostnadene og risikoen knyttet til en planprosess. Spørsmålet blir derfor om det er vesentlige 

ulemper knyttet til å gi dispensasjon fremfor å kreve en omregulering. 

 

Ved en omregulering vil bl.a. tiltakets påvirkning på eksisterende infrastruktur (både teknisk 

og sosial), så vel som innvirkningen på naturlig miljø m.m. måtte utredes. Dette er 

hensiktsmessig og i høy grad nødvendig der det dreier seg om større utbygginger, med 

vesentlige konsekvenser for både infrastruktur og naturlig miljø. Dispensasjon i dette tilfelle 

vil imidlertid kun i svært begrenset grad ha innvirkning på disse forhold. Det vises til at 

eiendommen kan utbygges innenfor eksisterende plan med 1 boenhet og inntil 136,4 m2 RA. 

Omsøkte tiltak innebærer en samlet utbygging med 2 boenheter og et samlet areal tilsvarende 

466 m2 BRA. Overskridelsen av planens begrensninger vil dermed kun i mindre grad påvirke 

de forhold en planprosess er ment å ivareta. Fordelene ved en planprosess fremstår dermed 

begrensede. 

 

Plan- og bygningsetaten finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart 

større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er etter 

det ovennevnte oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 

 

Dispensasjon fra § 11.3 

Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kravet om en byggeavstandsgrense på 10,0 meter fra 

nabogrense går i korthet ut på: 

 At dette kravet ikke er overholdt i nærområdet 

 At bebyggelsen er plassert med større avstand til nabogrense enn omkringliggende 

bebyggelse 

 At bebyggelsen der den er plassert nærmere nabogrense enn 10 meter i hovedsak 

berører areal som ikke kan benyttes til uteoppholdsareal, eller som er regulert til 

fellesareal. 

 At terrenget vil bidra til at inntrykket av lys og luft ivaretas 

 At plasseringen nærmere nabogrense enn 10 meter er motivert ut fra et ønske om å 

ivareta utsiktsforhold for naboer samt bevaring av vegetasjon. 

 At de eierne som blir berørt av dispensasjonen ikke har protestert. 

 

Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak bestemmelsen om minste byggeavstand mot naboeiendom er å ivareta lys og 

luft mellom eiendommene, ivareta brannvernhensyn, samt sikre miljømessige forhold på 

eiendommen og naboeiendommen. Hensynene bak bestemmelsen er altså sammenfallende 

med hensynene bak pb1. § 29-4, som regulerer byggeavstand mot nabogrense på flere av de 

tilliggende eiendommer 

 

Tiltaket holder en minimumsavstand godt over 8,0 meter til nabobebyggelse. Hensynet til 

brannvern vil dermed ikke tilsidesettes av dispensasjon. Dispensasjon vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette hensynet til lys og luft mellom bebyggelsen og eiendommene. Det vises her til at 

dispensasjon ikke vil medføre at tiltaket plasseres nærmere nabobebyggelse enn det som er 

vanlig i området. Plan- og bygningsetaten kan heller ikke se at miljømessige forhold på 

naboeiendommene taler mot å gi dispensasjon. Tiltaket overholder en minimumsavstand mer 

enn 4,0 meter mot naboenes eiendommer, og plasseringen kan heller ikke sies å medføre 

urimelig ulempe for naboene verken i form av innsyn, sjenerende støy eller tap av sol og 

utsyn. 
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Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsene om minste 

byggeavstand til nabogrense ikke vesentlig tilsidesettes av dispensasjon, og vil gå videre til å 

vurdere om fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene.  

 

Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil i hovedsak være at bebyggelsen kan plasseres mer fritt på 

eiendommen, og nærmere naboers eiendom, i tråd med øvrig bebyggelse i området. Ulempene 

ved dispensasjon vil være at tiltaket plasseres nærmere naboeiendommene en planen tilsier, 

og at avstanden mellom bebyggelsen således blir mindre. 

 

Plan- og bygningsetaten finner at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn 

ulempene. Det er her særlig vektlagt at plasseringen er i tråd med de avstander som er vanlige 

i nærområdet, og at plasseringen ikke medfører urimelige ulemper for naboer.  

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 

 

Dispensasjon fra reguleringsformål (gangvei): 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsformål gangvei slik at adkomst kan løses 

som forutsatt i tidligere regulering samt i de privatrettslige avtaler som foreligger.  

 

Ansvarlig søker anfører at kjøring over gangveien har vært en forutsetning ved regulering av 

området, og dermed må ha vært vurdert som en akseptabel konsekvens av reguleringsplanens 

utforming allerede på vedtakstidspunkt. Søker anfører også at innregulering av arealformålet 

'felles opphold —lek' umuliggjør en annen plassering, samt at utforming av avkjørsel ivaretar 

trafikksikkerheten. 

 

Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak reguleringsformål gangvei er å sikre trygg og farbar vei for gående og syklister. 

Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk tiltaket vil medføre ikke vesentlig 

tilsidesetter dette hensynet. 

 

Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene  

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan sikres en hensiktsmessig 

adkomstvei. Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk dispensasjon vil 

medføre ikke kan sies å utgjøre en vesentlig ulempe. Plan- og bygningsetaten finner derfor at 

fordelene i form av en hensiktsmessig adkomst fremstår klart større enn ulempene i form av 

trafikk over en mindre del av regulert gangvei. 

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og  

bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges"  

 

Rettelser til rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten bemerker at det i rammetillatelsen forekommer to feil. Plan- og 

bygningsetaten ga i vedtaket dispensasjon fra veikravet i plan- og bygningslovens § 18-1. Ved 

en nærmere gjennomgang fremgår det at eiendommens veiplikt er oppfylt, i det 

Holmenkollveien er opparbeidet i full regulert bredde. Denne dispensasjonen bortfaller derfor. 

Videre forekommer det en skrivefeil i fastsettelsen av høydeplasseringen. Riktig cotenivå for 
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overkant ferdig gulv i 1. etasje skal være cote + 272,0 m for 'Hus A' og cote + 269,05 m for 

'Hus B', slik det for øvrig fremgår av de godkjente tegninger.  

 

Plan- og bygningsetaten ga videre fritak fra nabovarslingsplikten for varsling av dispensasjon 

fra regulert formål 'gangvei'. Plan- og bygningsetaten ser i ettertid at dispensasjonsforholdet 

kan være av betydning for naboenes interesser. Dispensasjon er varslet i ettertid, og det er 

ikke innkommet nye merknader til dette forholdet. Saksbehandlingsfeilen har derfor ikke fått 

betydning for vedtakets innhold, og vedtaket er derfor å anse som gyldig, jf. orvaltningslovens 

§ 41. 

 

Klager og representativ klage 

Plan- og bygningsetaten mottok til sammen syv klager på rammetillatelsen. Klage innkom fra 

naboene Johanna og Ketil Berstad (04.11.2013), Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-

Kaas (05.11.2013), Truls E. Astrup (06.11.2013), Leif Frisenberg og Finn Terje Schøyen 

(03.11.2013), Holmenkollens Vel (06.11.2013), Føyen Advokatfirma på vegne av nabo 

Lillian B. Olsson (04.11.2013), Lillian B. Olsson (06.11.2013), samt fra Odd Jacobsen og 

Anne-Mette Krohn de Lange (12.12.2013). Med unntak av klagen fra Jacobsen og Krohn de 

Lange anser Plan- og bygningsetaten klagene for å være innkommet rettidig, jf. 

fv1. § 29. Plan- og bygningsetaten anser at klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28. 

 

Klagene er omfattende, men i hovedsak sammenfallende. Hovedpunktene i klagene er i 

korthet at: 

 At økt utnyttelse ikke kan gis gjennom dispensasjon. Det anføres at man må 

gjennomføre en omregulering som ser på helheten i området. 

 Det anføres at dispensasjon fra utnyttelsesgrad ikke er gitt i området tidligere. Det 

anføres at dispensasjon vil uthule reguleringsplanen. Det anføres at begrensningene 

som her ønskes fraveket er av generell art, og at det ikke er grunnlag for dispensasjon. 

 Det anføres at dispensasjon vil være til hinder for reguleringsplanens intensjon om å 

'bevare skogen intakt mellom bebyggelsen' 

 Det anføres at trafikk- og parkeringsforholdene er problematiske, og at det må 

utarbeides en samlet plan for området som tar stilling til problemene. 

 At tiltaket bryter med områdets karakter, og medfører vesentlige ulemper for naboene. 

Det er særlig tiltakets bruk av flate tak og takterrasser som her trekkes frem. Det 

anføres at dette aldri tidligere er godtatt i Holmenkollen. Det anføres at bygningene 

ikke oppviser sammenheng med bebyggelsen 'Villa Skansen'. 

 Klager på beregningstekniske forhold. Naboene er bl.a. uenig i hvordan etasjetall og  

utnyttelsesgrad er beregnet. 

 To av klagerne klager på manglende nabovarsling. De mener de som medsameiere i en 

tilliggende tomt burde vært varslet i saken. Tomten brukes til avkjørsel og parkering 

for østenforliggende boliger. 

 Det påpekes formaliafeil, bl.a. at dispensasjon fra opparbeidelseskravet i pb1. § 18-1 

er gitt uten søknad, og at høydeplasseringen er definert feil. 

 Ovenforliggende nabo frykter masseutglidninger som følge av tiltaket. 

nedenforliggende naboer har merknader til overvannsproblematikken på tomten.  

 Flere av naboene har anført at bestemmelser fra andre reguleringsplaner eller veiledere 

utarbeidet for andre formål må gis anvendelse i saken. 

 Det anføres at privatrettslige forhold er til hinder for tiltaket. Bla. foreligger det et 

servitutt som regulerer maksimal cotehøyde for bygninger på tomten. I tillegg stilles 

det spørsmål ved om veiretten er dekkende for tiltaket. Det anføres hevd på en sti over 

eiendommen. 
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 Anførsler om at tiltaket er i strid med politiske føringer.  

 Flere av naboene trekker Plan- og bygningsetatens habilitet i tvil. Det anføres at 

saksbehandlingen er ensidig og egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. 

 

Streken arkitekter ga i brev datert 06.12.2013 tilsvar til klagene. Tilsvaret går i korthet ut på: 

 At de privatrettslige forholdene ikke krenkes. 

 At opparbeidelse av avkjørsel ivaretar hensynet til trafikksikkerhet 

 At etasjeantall og utnyttelsesgrad er beregnet korrekt 

 At dispensasjon for kjøring over gangveien er en logisk konsekvens av den 

adkomstløsningen som er forutsatt i reguleringsplan. 

 At dispensasjonen kun dreier seg om to kontra en enebolig, og dermed er begrenset i 

omfang. Det anføres at det er hensiktsmessig med dispensasjon fremfor omregulering 

der konsekvensene av utbygging er så begrensede som her. 

 At det er den reelle utnyttelsen i området dispensasjonen må vurderes opp mot. 

 At prosjektet vil ta hensyn til overvannshåndtering gjennom ansvarsbelegging. Søker 

vil vurdere mulighetene for støttemur for å sikre mot utglidning. 

 

Det henvises for øvrig til vedleggene for en komplett gjennomgang av protester, 

klageanførsler, og tilsvar. 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Plan- og bygningsetaten har besluttet å ikke gi vedtaket oppsettende virkning. Dette 

begrunnes med at en oppstart av byggearbeidene ikke vil medføre irreversible inngrep. Det 

understrekes at en eventuell oppstart av byggearbeidene før klagesaken er forvaltningsmessig 

avgjort skjer på egen risiko. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Innledende kommentarer 

Bydelen bes bemerke seg at det kun er byggesaken på gnr. 33 bnr. 2303 ('Hus A' og 'Hus B') 

som oversendes til vurdering. De øvrige fire eneboligene er omfattet av en annen 

reguleringsplan, og utformet i tråd med denne. Klagene på disse vil avgjøres av 

Fylkesmannen.  

I pågjeldende sak er det gitt dispensasjon fra planens § 1.0 vedrørende utnyttelsesgrad og § 

2.3 vedrørende minsteavstand mot nabogrense, samt fra regulert formål 'gangvei'. Det er 

klagene på disse forholdene som nå fremlegges bydelsutvalget for avgjørelse. Øvrige 

klageanførsler vil bli vurdert ved en evt. oversendelse til Fylkesmannen. 

 

Plan- og bygningsetaten bemerker for øvrig at takform og spørsmålet om takterrasser ikke er 

regulert konkret i reguleringsplanen. Bruk av flate tak og takterrasser utløser dermed ikke 

krav om dispensasjon. Om slik løsning skal tillates vil bero på en konkret tolkning av strøkets 

karakter tiltakets konsekvenser opp mot bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 29-2 

(visuelle kvaliteter) og 29-4 (plassering av byggverk). Disse spørsmålene er ikke gjenstand for 

bydelens behandling, men kan overprøves av Fylkesmannen. 

 

Spørsmål om trefelling 

Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelser fra naboene om at det er foretatt felling av 

trær på tomten. Plan- og bygningsetaten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere 

i dette spørsmålet, men vil se alvorlig på det dersom vilkårene for tillatelse ikke følges opp. 

Plan- og bygningsetaten vil følge opp dette spørsmålet separat, og ber Bydelsutvalget ta 

utgangspunkt i den situasjonen som fremgår av det vedlagte materialet. 
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Om dispensasjonsadgangen 

Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon der 'hensynet bak 

bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt' og hvor 

'fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene etter en samlet vurdering'. 

Vilkårene er kumulative, dvs, at man først må vurdere om hensynet blir vesentlig tilsidesatt. 

Hvis så er tilfelle, kan dispensasjon uansett ikke gis. Der hensynet ikke vesentlig tilsidesettes, 

kan man gå videre til å vurdere fordelene og ulempene ved dispensasjon. For at dispensasjon 

skal kunne innvilges må begge vilkårene være tilstede. 

 

Man kan i vurderingen ikke trekke inn hensyn som ikke knytter seg direkte til hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller følgene (positive eller negative) av dispensasjonen. 

Vurderingen skal være konkret og knytte seg til det enkelte tiltak. 

 

Om plangrunnlaget og tidligere historikk 

Eiendommen er regulert gjennom Holmenkollvedtektene fra 1962. Eiendommen er fradelt fra 

gnr. 33 bnr. 1667, og det ble ved fradeling gitt dispensasjon fra bestemmelsen om minste 

tomtestørrelse, samt bestemmelsen om u-grad for bnr. 1667. Eiendommen er en av to 

eiendommer i nabolaget som er regulert under denne reguleringsplanen. Tilliggende 

eiendommer er regulert gjennom henholdsvis reguleringsplan for Holmenkollen felt II (S-

3273) og en mindre reguleringsplan for gnr. 33 bnr. 60 samt syv senere utskilte eiendommer 

fra denne (S-2080). Det er ingen åpenbare forskjeller i tomtenes beliggenhet eller 

beskaffenhet som tilsier at de skal være omfattet av tre forskjellige reguleringsplaner med tre 

forskjellige utnyttelsesgrader. 

 

Holmenkollvedtektene er en eldre reguleringsplan som tidligere gjaldt for store deler av 

Holmenkollen. Planens hovedgrep er å legge opp til et svært spredt bebyggelsesmønster med 

strenge krav til tomtestørrelse, avstand mellom bebyggelse, og med en lav utnyttelsesgrad. I 

1991 ble store deler av planområdet omregulert til reguleringsplan for Holmenkollen Felt II 

(S-3273). De gamle Holmenkollvedtektene ble beholdt bl.a. i randsonen mellom byggesonen 

og Marka, i noen eksisterende byggeområder innenfor markagrensen, samt på noen få 

enkelttomter, bl.a. omsøkte eiendom. 

Formålet i de to reguleringsplanene er det samme; bevaring av Holmenkollens grønne preg. 

Forskjellen er at S-3273 legger opp til en høyere utnyttelse og samtidig strengere krav til 

bevaring av vegetasjon. 

 

Tidligere eier av eiendommen påbegynte i 2010 prosess rundt mulig omregulering av 

eiendommen. Det ble gjennomført oppstartmøte hvor Plan- og bygningsetaten fant å kunne 

anbefale en omregulering slik at eiendommen ble gitt en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% 

BYA. Dette under forutsetning at det ble tatt hensyn til fjernvirkning, vegetasjon og terreng. 

Bydelen hadde ingen merknader til en slik omregulering.  

 

Plansaken ble avsluttet i september 2012, og Plan- og bygningsetaten mottok i stedet søknad 

om oppføring av to eneboliger på tomten, med dispensasjon fra reguleringsplan. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasjon 

Det er ikke slik at Plan- og bygningsetaten anser Holmenkollvedtektene som utdaterte og 

uaktuelle. Hadde så vært tilfelle, burde Plan- og bygningsetaten foreslått omregulering av 

planområdet. Holmenkollvedtektene er fortsatt gjeldende regulering for et mindre antall 

eiendommer. Flere av disse ligger i sammenhengende strøk langs eller innenfor 
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Markagrensen, hvor reguleringsplanens strenge bestemmelser fremstår begrunnede. 

Dispensasjonsadgangen representerer et unntakstilfelle som helt klart skal benyttes med 

varsomhet. Plan- og bygningsetaten har i vurderingen av tiltaket lagt vekt på at eiendommen 

representerer et unntakstilfelle, og at dispensasjon her fremstår som et hensiktsmessig verktøy 

for å tillempe bestemmelsene i reguleringsplanen med realiteten på tomten og i strøket. 

 

Plan- og bygningsetaten har lagt vekt på at eiendommen på alle kanter er omkranset av 

reguleringsplaner som åpner for en langt høyere utnyttelse, og at disse er bestemmende for 

strøkets karakter. Den eneste andre eiendommen i nærområdet som fremdeles er omfattet av 

Holmenkollvedtektene, er Dr. Holms Vei 20, som på 1980-tallet ble tillatt fradelt slik at 

utnyttelsesgraden i dag langt overstiger de tillatte U=0,06. Det er ingen åpenbare forskjeller 

mellom omsøkte eiendoms beskaffenhet og omkringliggende eiendommer. Man kan derfor til 

en viss grad stille spørsmål ved rimeligheten av å håndheve planens bestemmelser strengt i 

dette tilfellet. 

 

Det er også lagt vekt på at dispensasjon ikke vil bryte med de overordnede føringer for 

Holmenkollen eller Holmenkollvedtektenes overordnede mål. Tiltaket er ikke til hinder for 

bevaring av vegetasjon og terreng. 

 

Når Plan- og bygningsetaten mottar en søknad om dispensasjon, plikter den å behandle 

søknaden. Vilkårene for dispensasjon er klare, og der vilkårene er til stede kan dispensasjon 

innvilges. I det omsøkte tiltaket mener Plan- og bygningsetaten så er tilfelle. Hensynet bak 

planens bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt. Tiltaket endrer ikke strøkets karakter i 

nevneverdig grad. Gjennom vilkår for dispensasjonen forpliktes tiltakshaver til å følge en 

utomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og terreng. Dispensasjon vil heller ikke 

svekke muligheten for å anvende Holmenkollvedtektenes bestemmelser i andre situasjoner; 

forholdene på tomten er i liten grad sammenlignbare med øvrige eiendommer hvor planen 

gjelder. 

 

Fordelene som tiltakshaver oppnår gjennom å unngå en kostbar omreguleringsprosess er 

åpenbare og store. Spørsmålet er om fordelene ved økt utnyttelse og en plassering nærmere 

nabogrense er større enn ulempene dette medfører. 

Plan og bygningsetaten mener dette er tilfelle. Utbygging medfører ulemper for naboer, men i 

et tettbygd strøk må en påregne en viss fortetting. Tomten er med sine nesten 2,0 mål relativt 

stor, og vil selv uten dispensasjon fra plan kunne bebygges med én enebolig. Konsekvensen 

av dispensasjon er at eiendommen kan bebygges med to eneboliger. Eneboligenes plassering 

og høyder får i liten grad konsekvenser for naboers sol- og utsynsforhold, og forholdene blir 

ikke markant annerledes enn om eiendommen utbygges med én enebolig. Der tiltaket 

plasseres nærmere nabogrense, er dette mot arealer som i liten grad er egnet som 

uteoppholdsareal. Det opprettholdes en relativt stor avstand til bebyggelsen for øvrig. Den 

mest markante ulempen ved tiltaket, synes å være innsynsproblematikken knyttet til 

takterrassen på 'Hus A'. Dette er imidlertid ikke en ulempe som kan knyttes mot 

dispensasjonsforholdet, da en slik takterrasse også vil kunne realiseres uten dispensasjon. 

 

Når det gjelder spørsmålet om trafikk og parkering vurderer Plan- og bygningsetaten 

forskjellen mellom én og to boenheter å være liten. 

 

Samlet sett ser Plan- og bygningsetaten at tiltaket medfører enkelte ulemper, men anser at 

disse på langt nær fremstår større enn hva som tåles ved fortetting i strøket for øvrig. På grunn 



 

 13  

av tomtens størrelse fremstår ulempene ved dispensasjon moderate. Plan- og bygningsetaten 

mener derfor det er grunnlag for å si at fordelene her er større enn ulempene. 

 

Plan- og bygningsetaten merker seg forøvrig at ingen av naboklagene synes å legge til grunn 

at tomten med dispensasjon gis en urimelig høy utnyttelse i seg selv. Ankepunktene er først 

og fremst forhold knyttet til trafikk, parkering, innsyn, vegetasjon, terreng, utforming m.m. 

Plan- og bygningsetaten mener disse hensynene i tilstrekkelig grad kan ivaretas også gjennom 

dispensasjon. Tiltaket viser en moderat utbygging. Hensynet til terreng og vegetasjon ivaretas 

ved at det som vilkår for dispensasjon kreves forpliktende utomhusplan. Plan- og 

bygningsetaten vurderer derfor at dispensasjon samlet sett gir et resultat som er til å leve med. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til 

nabogrense. 

 

Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 

Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 

vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel tas 

ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Oversendelsesbrev av 23.12.2013 

 

Saksdokumenter del 1 

 

Saksdokumenter del 2 

 

Saksdokumenter del 3 

 

Kopi av Orientering til tiltakshavere 
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3/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-20 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 3/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 9/14 

 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm er påklaget 

av Dag Flokkmann, Line Røsholm Myr, Rune Horneland, Carina Ramfjord, Hans Peder 

Hvide Bang, Isfrid Sønstebø Bang, Per Tobias Spilling, Christine Dela Cruz Spilling, Cees 

Bronger og Elin Nybak. Det klages på dispensasjon fra reguleringsplanens krav om minste 

uteoppholdsareal. 

 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til boligformål gjennom endret reguleringsplan for del av 

Lybekkveien 18m.fl. S-4277, vedtatt 27.11.2006. Eiendommen har regulerte byggegrenser. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i S-4022 småhusplanen. Jft. § 12 kreves det et 

minsteuteoppholdsareal på 100m2 per boenhet i tiltaket. Merk at tillatelse er gitt før reviderte 

bestemmelser før småhusplanen trådte i kraft. 

Eiendommen er bebygget med to rader rekkehus med til sammen 8 boenheter som er godkjent 

i egen sak. Boligene er gitt midlertidig brukstillatelse under forutsetning av at det etableres 

nødvendige støyavskjermende tiltak. 

 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse for oppføring av støyskjerm 

15.05.2013. 

 

Det er tidligere søkt rammetillatelse til et tilsvarende tiltak på eiendommen, men med 

plassering nærmere Arnebråtveien. Tiltaket ble avslått etter bydelens klagesaksbehandling, da 

bydelen fant at støyskjerm burde plasseres bak eksisterende trerekke på eiendommen. 

Avslaget er påklaget til Fylkesmannen, og klagesaken er ikke avgjort. 

 

Plan- og bygningsetaten mottok kort tid etter avslaget ny søknad om rammetillatelse med 

alternativ plassering, i tråd med bydelens anbefalinger. Plasseringen innebar dispensasjon fra 

planens minstekrav til størrelse på uteoppholdsareal. Plan- og bygningsetaten innvilget 

rammetillatelse med dispensasjon fra reguleringsplanens § 12 vedrørende minstekrav til 

størrelse for uteoppholdsareal, samt fra regulerte byggegrenser mot vei. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Tiltakets plassering er forelagt Bymiljøetaten. Bymiljøetaten aksepterer plasseringen. 
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Protester 

Opprinnelig tiltak ble nabovarslet. Det forelå da omfattende protester fra naboene. Protestene 

gikk i hovedsak ut på tiltakets plassering og tilpasning til strøkets karakter, hvor flere av 

naboene mente støyskjermen burde plasseres bak trerekken på eiendommen. Ny plassering 

ble fritatt nabovarsling, med bakgrunn i at endringen i stor grad var en etterkommelse av 

naboenes merknader. Orientering om vedtaket ble sendt protesterende naboer. Plan- og 

bygningsetaten mottok ingen klager fra naboene på vedtaket. 

 

Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten ga i vedtak datert 31.05.2013 rammetillatelse til oppføring av 

støyskjerm plassert innenfor trerekken. Tillatelsen innebar dispensasjon fra regulerte 

byggegrenser samt fra krav om minste uteoppholdsareal i reguleringsplanens § 12. Fra 

vedtaket hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 

 

"Dispensasjon fra regulerte byggegrenser: 

Hensynet bak regulerte byggegrenser på eiendommen er å sikre lys, luft og åpenhet mellom  

bebyggelse, sikre avstand til grenser og veier, brannvernshensyn, samt opprettholde en viss 

kontroll med plassering av fremtidig bebyggelse på eiendommen.  

 

Etaten vurderer at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen. Tiltaket 

påvirker i liten grad brannvernmessige hensyn, og hensynet til frisiktlinjer langs vei er 

ivaretatt. Plasseringen av støyskjermen er funksjonelt begrunnet, og plasseringen vil få 

konsekvenser for naboers sol- og utsynssituasjon. Tiltaket vil i noen grad innvirke på 

inntrykket av åpenhet og luft rundt bebyggelsen, men Plan- og bygningsetaten vurderer at 

innvirkningen her ikke er så stor at den kan sies å vesentlig tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen. 

 

Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsen om regulerte 

byggegrenser ikke vesentlig tilsidesettes, og går derfor videre til å vurdere om fordelene ved 

dispensasjon fremstår klart større enn ulempene. 
 

Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være tilfredsstillelse av krav til maksimalt støynivå på 

uteoppholdsareal og fasader, samt at bebyggelsen sikres noenlunde sammenhengende og  

brukbare uteoppholdsarealer. 

Ulempene ved å gi dispensasjon vil være et noe redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt 

bebyggelsen. 

 

Plan- og bygningsetaten vurderer at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.  

Hensynet til tilstrekkelig brukbare uteoppholdsarealer og bokvaliteten i ny bebyggelse er etter 

etatens vurdering tungtveiende. En plassering av støyskjermen innenfor byggegrensene vil, 

slik søker har vist, gjøre boligene ubeboelige. Plan- og bygningsetaten vurderer videre at 

omsøkte plassering på en god måte ivaretar hensynet til lys, luft og åpenhet rundt bebyggelsen 

i nærområdet. En plassering innenfor byggegrensene vil etter Plan- og bygningsetatens skjønn 

kun i begrenset grad gi økt inntrykk av åpenhet rundt bebyggelsen, og denne gevinsten i 

kvaliteter for allmennheten vil etter Plan- og bygningsetatens skjønn på ingen måte stå i 

forhold til det tap av bokvalitet boligene ville blitt påført. Plan- og bygningsetaten vurderer 

derfor at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn ulempene, og at 

dispensasjon kan gis. 
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Dispensasjon fra småhusplanens § 12: 

Hensynet bak planens bestemmelser om minste uteoppholdsareal er å sikre at det avsettes et  

visst areal til utendørs opphold, lek og rekreasjon, samt at dette arealet er av en størrelse og 

utforming som gjør det brukbart til formålet. Arealene skal være store nok, og egne seg for 

lek og opphold; gi muligheter for ulike typer lek til forskjellige årstider; kunne brukes av 

ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne. 

 

Etaten vurderer at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen. Det vises til 

at overskridelsen fremstår moderat i forhold til planens krav. Boligene er sikret 

uteoppholdsareal både i form av en mindre hage mot sør og vest, samt gjennom fellesarealer 

på bygningenes østside. Boligene har i tillegg romslige takterrasser. Arealene er av en 

størrelse som gjør dem brukbare for ulike typer aktiviteter og for ulike aldersgrupper. 

Arealene er gitt en orientering og utforming som gjør at de har relativt gode solforhold, og 

arealene ligger for øvrig godt tilgjengelig fra boligen. Plan- og bygningsetaten vurderer derfor 

at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes. 

 

Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsen om regulerte  

byggegrenser ikke vesentlig tilsidesettes, og går derfor videre til å vurdere om fordelene ved 

dispensasjon fremstår klart større enn ulempene. 

 

Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at støyskjerm kan etableres og gis en plassering som 

harmonerer med nærområdets struktur og vegetasjon.  

 

Ulempene ved å gi dispensasjon vil være en noe redusert størrelse og brukbarhet for 

uteoppholdsarealene. 

 

Plan- og bygningsetaten vurderer at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Hensynet til å oppnå en plassering og utforming av tiltaket som harmonerer med nærmiljøets 

struktur er tillagt avgjørende vekt"  

 

Klage 

Plan- og bygningsetaten mottok 04.10.2013 klage på vedtak om rammetillatelse fra beboerne i 

Lybekkveien 18, Dag Flokkmann, Line Røsholm Myr, Rune Horneland, Carina Ramfjord, 

Hans Peder Hvide Bang, Isfrid Sønstebø Bang, Per Tobias Spilling, Christine Dela Cruz 

Spilling, Cees Bronger og Elin Nybak. Klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28. 

Klagerne har redegjort for at de først ble kjent med vedtaket i ultimo September. Klagen er 

således innkommet rettidig, jf. fv1. § 29 annet ledd.  

 

En del av klageanførslene knytter seg til private avtaleforhold mellom kjøper og selger av 

boligene, heriblant forhold knyttet til seksjoneringen, bruksretter, samt forhold i 

eierseksjonsloven. Bydelen bes merke seg at det kun er forhold knyttet til plan- og 

bygningsloven og reguleringsplanen bydelen og Plan- og bygningsetaten har myndighet til å 

uttale seg om. 

 

Klageanførslene går i korthet ut på: 

 At vedtaket ikke i tilstrekkelig grad tar stilling til de kvalitative minimumskrav til 

uteoppholdsareal og fellesareal. Klagerne mener plasseringen innenfor trerekken vil 

vesentlig forringe kvaliteten på uteoppholdsarealet, samt være til hinder for bruk. Det 

er vedlagt bilder som illustrerer situasjonen, se vedlegg nr. 27.  
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 At plasseringen vil sperre for naturlig bruk av adkomst til kjeller.  

 At plasseringen vil medføre at en betydelig del av hagearealet går tapt  

 At plasseringen vil medføre betydelig tap av utsyn og forverre lysforholdene på  

uteoppholdsarealet  

 At vinklingen nord på tomten vil gjøre fellesarealene lite brukbare, og adskille 

fellesarealet og boligene  

 At plasseringen vil gi dårligere støydempende effekt sammenholdt med plasseringen 

utenfor trerekken  

 

Klagerne ønsker fortrinnsvis en plassering lik den opprinnelig omsøkte, som bydelen i sitt 

vedtak 14.03.2013 avslo. Klagerne anfører argumenter for en slik alternativ plassering, bl.a. at 

plassering utenfor trerekken i liten grad medfører ulemper, da klager og øvrige naboer i liten 

grad kan se trerekken fra deres eiendommer. Det bemerkes fra klagernes side også at 

trerekken når som helst kan fiernes uten naboenes eller Plan- og bygningsetatens samtykke, 

og at grunnlaget for å kreve den alternative plasseringen da vil bortfalle. 

 

Tilsvar til klagen 

Plan- og bygningsetaten har ikke mottatt tilsvar fra tiltakshaver eller ansvarlig søker innen 

fristen. Plan- og bygningsetaten viser derfor i korthet til tidligere redegjørelser fra ansvarlig 

søker Arcasa Arkitekter AS. Arcasa begrunner søknad om dispensasjon med at: 

 Støyavskjerming er et krav i reguleringsplanen 

 At tidligere plassering ivaretok reguleringsplanens bestemmelser om uteoppholdsareal 

 At plasseringen er et resultat av bydelens klagesaksbehandling, og at en alternativ 

plassering som både ivaretar kravet om støyavskjerming og bydelens føringer 

vedrørende plassering ikke er mulig 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at igangsetting av tiltaket ikke 

vil medføre uopprettelige inngrep i terreng, vegetasjon, eller bygningsmasse. En evt. 

igangsetting av tiltaket før klagesaken er avgjort skjer på tiltakshavers egen risiko. 

 

Plan - og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Plan- og bygningsetaten viser til bydelens tidligere saksbehandling på eiendommen. 

Støyskjerm er i dette tilfellet et nødvendig tiltak for å avskjerme boligene for støy fra 

Arnebråtveien, og tilfredsstille kravet til støynivå stilt gjennom reguleringsplanens (S-4220)  

§ 15, jf. nasjonale retningslinjer for støy gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442. 

Spørsmålet bydelsutvalget bes ta stilling til i denne klageomgangen er spørsmålet om 

dispensasjon fra regulerte byggegrenser for plassering av tiltaket, samt spørsmålet om 

dispensasjon fra krav til minste uteoppholdsareal.  

 

Plan- og bygningsetaten gjorde i sin fremstilling for bydelsutvalget i forbindelse med tidligere 

klagesak det klart at den alternative plasseringen bak trerekken ville medføre forringelse av 

boligenes uteoppholdsarealer slik at disse ikke lenger ville tilfredsstille planens minstekrav. 

Plan- og bygningsetaten oppfatter at den nå påklagede tillatelsen er i tråd med bydelsutvalgets 

tidligere saksbehandling på eiendommen. 

 

Slik Plan- og bygningsetaten ser det er den viktigste avveiningen som må foretas i denne 

saken — i likhet med tidligere klagesak — avveiningen mellom hensynet til beboernes 

uteoppholdsarealer og bokvalitet kontra hensynet til tiltakets innvirkning på strøket. 

Uavhengig av plassering kan tiltaket ikke sies å medføre vesentlige direkte ulemper for 
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naboene i form av tapt sol, utsyn eller lignende. Hovedulempen ved tiltaket for naboene vil 

være et redusert inntrykk av lys og luft på og langs eiendommen. 

 

Tiltaket er prosjektert med knappe uteoppholdsareal. Da den alternative plasseringen 

reduserer det arealet som vil være tilgjengelig som uteoppholdsareal, medfører tiltaket behov 

for dispensasjon fra reguleringsplanens § 12 vedrørende krav til minimum 100 m2 

uteoppholdsareal per boenhet. Ansvarlig søker har opplyst at tiltaket vil medføre at 

boenhetenes uteoppholdsareal reduseres til mellom 86 og 92 m2 for de midterste enhetene. 

Forskjellen mellom de to alternativene kan ses både på søkers dokumentasjon (se vedlegg 11-

13) samt klagernes fotodokumentasjon (se vedlegg 27). Det er særlig de midterste 

seksjonene som berøres av endringen, og som med den alternative plasseringen vil få relativt 

knappe uteoppholdsareal. Da trerekken står relativt tett på kjellertrappene/lysgravene vil 

plasseringen bak denne begrense mulighetene for opphold og aktivitet i hagene. I tillegg vil 

det mest brukbare uteoppholdsarealet plasseres i skyggen av skjermen. 

 

Plan- og bygningsetaten er normalt svært restriktiv med å dispensere fra kravet om minste 

uteoppholdsareal. Når Plan- og bygningsetaten allikevel har valgt å godkjenne plasseringen 

med dispensasjon skyldes dette at uteoppholdsarealet uten støyavskjerming vil være lite 

brukbare. Størsteparten av utearealet ligger i dag i rød støysone. Samtidig vil støyforholdene i 

boligens stue og soverom påvirkes. Plan- og bygningsetaten har basert på innsendt 

tegningsmateriale og søkers redegjørelse for alternativ plassering vurdert at boligene 

fremdeles vil opprettholde noe brukbart uteareal på terreng, og i tillegg vil ha balkonger og 

takterrasser med relativt gode sol- og utsynsforhold. Plan- og bygningsetaten har derfor under 

tvil kommet til at dispensasjon kan innvilges. Det er i vurderingen også lagt vekt på at det 

ikke synes å eksistere åpenbare alternativer som på en bedre måte ivaretar hensynet til 

størrelse, kvalitet og støynivå på uteoppholdsarealene. 

 

Hva angår vinklingen på nordenden av tomten (mot krysset Lybekkveien/Arnebråtveien) er 

denne begrunnet i hensynet til frisiktlinjer i krysset. Plasseringen er etter etatens skjønn ikke 

til hinder for at det etableres felles lekeareal på tomten. Med bakgrunn i Bymiljøetatens 

uttalelse vil etaten fraråde at skjermen plasseres nærmere krysset. 

 

Konklusjon 

Plan- og bygningsetaten vurderer plasseringen i tråd med bydelens tidligere uttalelser i saken. 

Plan- og bygningsetaten har under tvil kommet til at det kan innvilges dispensasjon fra kravet 

om minste uteoppholdsareal. Plan- og bygningsetaten vurderer at det vil medføre større 

negative konsekvenser for bokvaliteten i boligene dersom disse ikke sikres tilstrekkelig 

støyavskjerming enn dersom uteoppholdsarealet reduseres noe, samt at det i lys av bydelens 

tidligere behandling ikke eksisterer reelle alternativer til plasseringen. Plan- og 

bygningsetaten anbefaler derfor at vedtaket opprettholdes.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  

§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 

til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 

 

Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.  
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Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 13.12.2013 

 

Øvrige saksdokumenter 

 

Kopi av orientering til tiltakshavere 
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4/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-21 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 4/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 10/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger Fylkesmannens avgjørelse i klagesak om støyskjerm – Oslo kommune – 

Lybekkveien 18 og Tillegg til klagesaken fra Plan- og bygningsetaten. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Fylkesmannens avgjørelse og tillegg til oversendelsen fra Plan- 

og bygningsetaten – Lybekkveien 18 til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Fylkesmannen av 13.12.2013 

 

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 03.02.2014 
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5/14 Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 13.01.14 - 

24.02.2014 detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 13/00399-9 

Arkivkode.  513.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 5/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 11/14 

 

 

Saksframstilling: 
Området foreslås regulert til boligformål/ forretning og kjøreveg, samt hensynssone for  

Bevaring av kulturmiljø. Hensikten med planen er å følge opp midlertidig forbud mot tiltak  

som ble vedtatt 03.11.2010,for å bevare området slik det fremstår i dag. Det tillates ikke  

ytterligereutbygging. 

Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er 

oppgitt i varslingsbrev. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 12.12.2013, sak 197/13 Varsel om oppstart av 

planarbeid og fattet følgende vedtak: 

―Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 

at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt.‖ 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 

at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.01.2014 med saksdokumenter 
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6/14 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 

23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00001-2 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 6/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 12/14 

 

 

Saksframstilling: 
Voksenlia vannbasseng foreslås regulert med eksisterende grunnflater og høyder til  

vannforsyningsanlegg. En sikringssone for vannforsyningsanlegg foreslås regulert over hele 

planområdet for å sikre driften av anlegget og drikkevannet mot forurensning.  

Resten av planområdet sikres som lek- og rekreasjonsområde ved å regulere dette til 

friområde. 

Bekk med kantvegetasjon langs planområdets østre grense skal bevares og sikres med 

bestemmelse. 

En rekkefølgebestemmelse kreveren lekeplass etablert innenfor planområdet dersom det blir 

Nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket. Plan- og bygningsetaten anbefaler 

planforslaget 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fattet følgende vedtak 17.06.2010, sak 113/10: ―Bydel Vestre Aker 

går imot planinitiativet for Hospitsveien 5, siden planområdet egner seg til barnehage og 

bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål. 

Det anmodes om at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.‖ 

 

Bydelen har i etterkant vurdert at dette området ikke er egnet for barnehage på grunn av 

begrensninger i forbindelse med Voksenlia vannbasseng. 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 

barnehage på dette området. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 19.12.2013 med saksdokumenter 
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7/14 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 14/00102-2 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 7/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 13/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bakgrunn for søknad er at eier ønsker å realisere eiendommens potensiale, samt tilføre 

kvalitet til ett noe uferdig bygg. eiendommen er forutsatt med gode  

kollektivforbindelser hva gjelder t- bane og buss. Tiltakshaver har eierandel i  

12000m leke og oppholdsareal nord for eiendommen som vil gi rikelig med mulighet for 

rekreasjon og lek. Det er forutsatt sykkelparkering og bilparkering i egen  

parkeringskjeller. Fotavtrykket på bygget endres kun der det er forutsatt en heis og trapp mot 

vestsiden av bygget. Tiltaket er i hovedsak påbygg på eksisterende bygg. Det  

er ønskelig med 3 etasjer på bygget.  

 

Det ønskelig å avklare kommunens føringer og krav i fbm oppføring av 15 stk leiligheter  

fordelt på 3 etasjer. Eiendommen der dette gjelder har en spredt lamellbebyggelse og  

flere større og høye boligbygg. 

Eksisterende regulering er av eldre dato, og åpner ikke opp for å kunne "ferdigstille" det  

eksisterende bygget som i dag har ett større flatt tak på førsteplan nivå med veien. Det  

er ønskelig å tilrettelegge for ønsket bebyggelse i ny plan.  

 

Eiendommen som ønskes bebygget er Stasjonsveien 51A.  

Denne eiendommen er i dag brukt til næring i sin helhet. Det er i dag bilutsalg,  

bilverksted, kontor og dagligvareforretning.  

 

Bydelsutvalget har tidligere uttalt seg i sak 170/09, Stasjonsveien 51A – Bruksendring til 

bevertningssted, behandlet i møte 08.10.09.  

Bydelsutvalget fattet følgende vedtak: 

―Bydel Vestre Aker har ingen bemerkninger til byggesøknaden for Stasjonsveien 51 A, og 

aksepterer at det gis bruksendring fra forretning til kafé.‖ 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 22.01.2014 med saksdokumenter 
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8/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 

møte 10. februar 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00080-1 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 8/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 

klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 9.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – sak 

trukket. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 

sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

4. Kopi av brev fra Styreleder i Øvre Smestadvei vel av 10.01.2014 vedrørende Innspill 

til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 

5. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 

6. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 

Utarbeidelse av nye ―mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 

skoger‖ og ny ―flerbruksplan‖ for perioden 2016-2025. 

7. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 

vedtak om støydispensasjon. 

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 

klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 9.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – sak 

trukket. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 

sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

4. Kopi av brev fra Styreleder i Øvre Smestadvei vel av 10.01.2014 vedrørende Innspill 

til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 

5. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 

6. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 

Utarbeidelse av nye ―mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 

skoger‖ og ny ―flerbruksplan‖ for perioden 2016-2025. 

7. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 

vedtak om støydispensasjon. 



 

 25  

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013  

 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 9.12.2013  

 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014  

 

4. Kopi av brev fra Styreleder i Øvre Smestadvei vel av 10.01.2014  

 

5. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014  

 

6. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12. 

 

7. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014  

 

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014  
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9/14 Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 12/01370-12 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 9/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid i Bydel Vestre Aker: 

Hovseterveien 70 – 72, Gnr/Bnr: 31/334 – og andel av uregistrert veigrunn ved 

Hovseterveien. 

 

På vegne av Hovseterveien 70-72 AS /v Stor Oslo Eiendom varsles med dette igangsatt arbeid 

med detaljregulering for nevnte område, i henhold til plan og bygningslovens § 12-8. 

Planarbeidet ble kunngjort i Aftenposten, og elektronisk på aftenposten.no den 10.01.2014. 

 

Planområdet omfatter Gnr/Bnr: 31/ 334 og andel av 999/198, tomtegrunn nord for 

Hovseterveien. Planområdet er vist med stiplet linje på kartet nedenfor. 

 

Hensikten med planarbeidet er omregulering fra eldre reguleringsplan til ny detaljregulering. 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut den lokale matvareforretningen, rive eksisterende lokale for 

privat/offentlig tjenesteyting, føre opp en boligblokk på 6 etasjer og eventuelt innlemme 

lokale for privat/offentlig tjenesteyting i denne. Uteareal for boligene vil være på lokk over 

den nye forretningen. 

 

All parkering er planlagt i nytt og eksisterende garasjeanlegg under torgnivå. Arealet over 

torgnivå vil utgjøre ca. 4 500 m² BRA - 137 % BRA. 

 

KP 2008 Arealstrategikartet i kommuneplan 2008 angir Hovseter som stasjonsnært område 

med hovedvekt på boligpotensial 

 

Bydelsutvalget hadde 16.10.2013 følgende innspill til oppstartmøte: 

 

Innspill fra Høyre: 

 

‖Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 

utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 

Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 

skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 

Analyseplansje 5 av 9.  

 

Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 

leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
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ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 

negativt enn for de fleste andre. 

 

Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 

Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.‖  

 

Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 

det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 

ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 

allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 

som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 

  

Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 

landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 

Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum.  Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innspill fra Høyre: 

 

‖Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 

utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 

Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 

skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 

Analyseplansje 5 av 9.  

 

Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 

leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 

ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 

negativt enn for de fleste andre. 

 

Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 

Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.‖  

 

Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 

det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 

ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
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allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 

som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 

 

Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 

landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 

Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra ARCASA arkitekter AS av 17.01.2014 
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Oslo, 15 januar 2014


Siv Ark K. Landstad


Solvangveien 8


0198 Oslo


Via e-post arkikkan@frisurf.no


RE:ØVRE SMESTADVEI1 OG 1B


Vi viser til"varsel om oppstart av mindre detaljregulering i Oslo" gjeldende for Øvre Smestadvei 1 og


1b ("051" og "ØS1B"), bydel Vestre Aker, som vi mottok fra deg forleden.


Vi protesterer på forslaget om omregulering. Reguleringen bør etter vårt syn forbli som den er og


evt. utvikling av eiendommene bør forholde seg til gjeldende regulering.


Vi går ut fra at bygningen i ØS1 vernes og føres opp på gul liste, i tråd med det vi oppfatter som


Byantikvarens syn. Dette medfører at evt. utvikling av bygningen bør skje med stor varsomhet, f.eks.


bør takvinduer i loftsetasje unngås eller begrenses.


Siden vi forutsetter at 051 føres opp på gul liste vil vi i det følgende begrense oss til å utdype vårt syn


når det gjelder eiendommen Ø51B. Eiendommen bør slik vi ser det beholde nåværende regulering,


og som vi skal komme inn på bør Byantikvaren vurdere vern av eiendommen.


Vår argumentasjon begrenser seg i det følgende til spørsmål knyttet til omregulering. Vi tar ikke opp


en subsidiær diskusjon knyttet til utforming av tiltak forutsatt omregulering, da vi ikke regner med at


det blir en aktuell problemstilling.


Sentrale generelle argumenter mot omregulering


Eiendommen ØS1B er i dag regulert under Småhusplanen. Den ligger med tilsvarende regulerte


eiendommer tilgrensende i nord og nordvest, og mot øst på andre siden av T-bane linjen. Relevant


utbyggbar del av tomta ser ut til å være i underkant av 1 mål når man trekker ut den delen som går


bort til veiformål. Eiendommen er bebygget med en tidstypisk enebolig i funkisstil, hvilket må anses


ganske som typisk for tilsvarende eiendommer regulert under Småhusplanen.


Men nettopp dette er det sentrale. Dette er en helt vanlig villaeiendom i Oslo bebygget med et


tidstypisk småhus fra 30-tallet. Hensikten med Småhusplanen er nettopp å bevare denne typen







småhusbebyggelse, kombinert med forsiktig utvikling innenfor en begrenset utnyttelsesgrad. Hvis
omregulering skal skje må det være tydelige, almennyttige årsaker som ligger til grunn, feks. bygging
av ny infrastruktur eller ny skole, som av naturlige grunner må legges til et bestemt område. Å bygge
et leilighetsbygg er ikke først og fremst et almennyttig formål, og det er mange andre steder det kan
bygges. Hovedformålet med omreguleringsforslaget er synes derfor å være å øke utnyttelsen av


eiendommen utover 24%. Dette er direkte i strid med intensjonen bak Småhusplanen. Å anbefale et
forslag som dette ville bidratt til en omgåelse av Småhusplanens intensjon og åpnet for en praksis
som raskt hadde uthult Småhusplanen. Hvis man skulle anbefale et slikt forslag, hvordan skal man da
senere kunne nekte hvis eieren av nabohuset kommer med et tilsvarende forslag?


Foruten dette overgripende og prinsipielt viktigste argumentet mot omregulering er det en rekke
spesifike argumenter å tilføre i denne konkrete saken.


Spesifike argumenter mot omregulering


Eiendommen ØS1B ligger som del av en husrekke mellom andre småhus og handelshuset i 051.


Sistnevnte, som ble bygget i 1928, bærer preg av en særegen stil og historikk i sin utforming, og kan
sammenlignes med andre handelshus fra samme periode, slik som f.eks. det på Heggeli.
Handelshuset i ØS1 er et landemerke i området, og Byantikvaren har skrevet at den vil oppføres på
gul liste. Relevant for ØS1Ber at bevaring av handelshuset også må ses sammen med sine omgivelser
og ikke bare isolert. Et moderne leilighetsbygg i ØS1Bvil bryte rekken av småhus med byggestil fra
før krigen, og isolere handelshuset fra sine naturlige omgivelser arkitektonisk sett. Omregulering av
ØS1Bvil altså ikke bare ha konsekvenser for eiendommen ØS1Bsom sådan, men også for
bevaringsverdige elementer knyttet til området, og da særlig forholdet mellom handelshuset i 051
og resten av bebyggelsen fra samme tidsepoke oppover Øvre Smestadvei som ØS1B knytter naturlig
sammen i dag.


Et beslektet argument er at samlingen med hus nederst i Øvre Smestadvei i dag fremstår visuelt som


et småhusområde. Eksistensen av en enkelt forretnings/leilighetsgård med dagligvarebutikk i Øvre
Smestadvei 2 ("ØS2") ødelegger ikke dette hovedinntrykket. Skulle man omregulere ØS1Bog oppføre
et leilighetsbygg her vil husklyngen skifte preg fra småhusområde til leilighets/forretningsbygg
område. Dette vil ha vidtrekkende visuelle effekter på hele det omkringliggende småhusområdet,
ikke bare i Øvre Smestadvei, men også i Arnebråtveien og andre veier på den østlige siden av T-bane
linja. Området rundt Makrellbekken stasjon vil ha endret seg visuelt fra småhusområde til
leilighetsområde. Dette er en ganske stor endring av et strøks karakter som fortjener en betydelig
mer omfattende vurdering enn de vurderinger som er knyttet til tomta ØS1B isolert sett.


I fortsettelsen bør diskusjonen ikke bare omhandle ja eller nei til omregulering av ØS1B, men heller
om småhuset fra 30-tallet i ØS1B bør settes på gul liste for bevaring. Argumentene for dette er dels
byggets egne kvaliteter, dels at man ivaretar den arkitektoniske kontinuiteten som hele husrekken
fra handelshuset og nordover representerer, og dels at man bevarer strøkets karakter av
småhusom råde.


Vi legger ved foto tatt som viser utsynet nordover fra Sørkedalsveien, og hvor vi ser at nåværende


bebyggelse danner en linje av bygg i klassisk småhusstil, og hvor handelshuset i ØS1fulgt av huset i
ØS1B utgjør en naturlig rekke.







Fra Sør-øst:


Fra Sør-Vest:







Et annet element som blir iøyenfallende fra bildet over er at det blir feil å omtale handelshuset i ØS1
som et bygg med tre etasjer. Stilmessig fremstår det som et "stort småhus" hvor enhver


forbipasserende vil oppfatte at det har to etasjer. At det er et loft med full høyde under saltaket på


toppen av bygningen forandrer ikke dette visuelle inntrykket.


Faktisk sliter vi med å kjenne oss igjen i beskrivelser og skisser utført av søker som kan indikere at


omgivelsene til ØS1B preges av bygg med tre etasjer. Søkers skisser som vi har sett på saksinnsyn er


som vanlig utarbeidet for å vise den volummessige effekten av bygningene og det foreslåtte tiltaket,


og vi har forståelse for at volumgjengivelsene til de forskjellige byggene ikke alltid blir helt nøyaktige,


samtidig som at fasademateriale, stil og farver ikke tas med i fremstillingen. Vi tillater oss derfor å


poengtere følgende. Leilighetsbygget i Øvre Smestadvei 4 ("054") er på to etasjer, ikke tre som man


kanskje kan få inntrykk av. Handelshuset i ØS1 er som nevnt på to etasjer, og har i tillegg loft under


saltak. Forretningsbygget i ØS2 er i hele sin utstrekning på en etasje, med et påbygg på ytterligere to


etasjer over ca. halve grunnflaten mot syd (lengst vekk fra ØS1B), tilsammen tre etasjer der dette


påbygget er. Dette påbygget utgjør den eneste omkringliggende bygningen som har tre etasjer.


Søker anfører at omkringliggende bebyggelse har tre etasjer, så derfor bør det være naturlig å bygge


tre etasjer på tomta ØS1Bogså. Slik som fakta står blir jo dette et argument rnot en søknad om å


bygge i tre etasjer: Med ett halvt unntak er samtlige omkringliggende bygg på to etasjer eller lavere,


hvilket må medføre at et evt. tiltak må begrenses til to etasjer.


Vedlagte fotografi er tatt fra øst, fra andre siden av T-bane linja, og viser nok en gang hvordan


bygninger med to etasjers høyde fremstår som de mest relevante, samt hvordan området i dag


bærer preg av å være et småhusområde. Leilighetsbygget på to etasjer i ØS4 skimtes bak småhuset i


ØS1Bog fremstår nesten mer som et rekkehus enn en blokk, visuelt sett.


Fra Arnebråtveien/ Øst:







Et viktig element som bør nevnes er hvordan det foreslåtte tiltaket vil virke visuelt og lyd/støy-messig


i denne retningen, dvs, mot øst. Sliksom det foreslåtte tiltaket er beskrevet fremstår det med en
ganske bred, høy, flat og unisonvegg i retning øst. På mange måter virker det som byggetsbakside.
For forbipasserende og naboer i Arnebråtveien og områdene bak vil en slikstor, firkantet og flat
blokk-veggvære visuelt negativt og fremmedartet i et småhusområde. Den tenkte veggen vil være
godt synligfra hele området mot øst, ikke bare fra Arnebråtveien, og vil virke fremmedartet for
opplevelsen av å være i et småhusområde i dette området. I tillegg kan veggen fort gi en ekko-effekt
for støy fra forbipasserende T-banevogner. Det er fare for at dette vil øke støyen betydelig for
småhusene som ligger i denne retningen (øst). Slikeekko-effekter fra fasader er ofte betydelige. For
tiden passerer det som kjent 16 T-bane tog i timen på den aktuelle linjen, eller ett hvert 4. minutt. Vi
tviler på at et tenkt nytt leilighetsbyggpå tomta i ØS1Bvil være tilfredsstillende i forhold til disse
problemstillingene.


Vi har følgende ytterligere kommentarer som går på argumentasjon som synestillagt vekt hittil i
saksbehandlingen.


Søker anfører at «Begrunnelsenfor en økt grad av utnytting er at eiendommen ligger helt i
ytterkanten av småhusbebyggelsen...».
Skulle dette argumentet bli tillagt vekt i vurderingen av saken innebærer det en uthuling av
Småhusplanen og praksis.Det vil implisere at alle eiendommer i småhusplanensytterkant vil kunne
vurderes for omregulering, simpelthen fordi de ligger i ytterkanten av planen. Når så disseer
omregulert ville andre eiendommer innenfor som kommer frem i den nye ytterkanten for
småhusplanen kunne vurderes for omregulering, osv. I praksisville en slik logikkuthule
småhusplanen fullstendig. Vår oppfatning er derfor at saksbehandlingenbør se helt bort fra dette
argumentet anført fra Søkersside.


Søker anfører «nærheten til Makrellbekken stasjon» som et argument for omregulering.
Igjen, hvisnærhet til en T-bane stasjon skalvære et generelt argument for å omregulere
eiendommer som i dag ligger under Småhusplanen står veldig mange slikeeiendommer i fare, med
den uthuling av Småhusplanen det representerer. Oslo Kommune har i sin Kommuneplan identifisert
visseT-bane stasjoner som egnet for fortetning/ bymessigutviking, og Makrellbekken stasjon er ikke
en av disse.Nærmeste stasjoner som er identifisert for slik utvikling er Hovseter, Vinderen og
Slemdal. Vår oppfatning er derfor at saksbehandlingenbør se helt bort fra dette argumentet anført
fra Søkersside.


Oppsummering


Avslutningsvis,for å oppsummere baserer vi våre innsigelservedr. foreslått omregulering av ØS1Bpå
følgende punkter:


1. Vi får ikke øye på noe annet reellt motiv bak søkersønske om å omregulere til høyere
utnyttelse enn nettopp å oppnå høyere utnyttelse. Hele poenget med Småhusplanener å
hindre denne typen eiendomsutvikling.


2. Enomregulering vil bryte med omgivelsene på flere måter:
Isolere det bevaringsverdige Handelshuset i 051 fra sine arkitektonisk tilsvarende
omgivelser.
Endre det aktuelle småhusområdet rundt Makrellbekken stasjonsin karakter fra
småhuspreg til forretnings-/leilighetsbyggpreg, både sett fra Øvre Smestadvei,
Sørkedalsveien, Arnebråtveien, Jensmessveien,Slyngveienog Bernhard Herres vei.


3. En byggslik som foreslått med tre etasjer bryter med bebyggelsenrundt som med et halvt
unntak er på to etasjer eller lavere. 








Et bygg som skissert vil trolig føre til økte støyproblemer pga. ekko fra T-banen for naboene
øst for T-bane linja, både i Arnebråtveien og Jensmessveien samt for eiendommene som
ligger oppe bak tennisbanen i Slyngveien og Bernhard Herres vei.
At eiendommen ligger helt i ytterkant av småhusbebyggelsen er ikke et relevant argument
for omregulering.
At eiendommen ligger nær Makrellbekken stasjon er ikke et relevant argument for
omregulering.


Til sist minner vi om at Byantikvaren bør oppfordres til å vurdere vern (gul liste) av ØS1B i tillegg til
051.


Vi ber om å bli holdt orientert om denne sakens videre gang.


Med vennlig hilsen


Trygve Bruland
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OSLO KOMMUNES SKOGER
UTARBEIDELSE AV NYE " MAL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG
DRIFT AV OSLO KOMMUNES SKOGER" OG NY "FLERBRIIKSPLAN" FOR
PER1ODEN 2016 - 2025


Varsel om oppstart av arbeid


Bymiljøetaten varsler med dette ot orbeidet med utorbeidelse ov nye «Mål og retningslinjer for


forvaltning og drift ov Oslo kommunes skoger» og utarbeidelse av ny «Flerbruksplan» for


perioden 2016 —2025 starter opp. Dokumentene skal frernmes for Oslo Bystyre og skal være


førende for forvaltningen og drift ov kommunens skoger i perioden. Bymiljøetaten planlegger


en bred prosess med deltakelse fro brukerorganisasjoner, relevante fogområder og andre


offentlige instanser.


Oslo kommunes skoger


Oslo kommune eier 162 000 dekar av skogområdene som omkranser byen. Eiendommer er


kjøpt opp i løpet av 125 år blant annet for å sikre Oslos befolkning gode rekreasjonsområder,


og for å sikre byens drikkevann. Oslo kommune har som visjon at kommunens skoger skal


overleveres til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok dem.


Oslomarka er et unikt tilbud til befolkning i en stor by og er en viktig del av Oslos identitet.


Kommunens skoger er en sentral og viktig del av Marka. 86 % av byens befolkning oppgir at de


har brukt Marka i løpet av siste år. Friluftsliv, aktiviteter, trening, samvær og sjelef red oppgis


som hovedgrunn til bruk av Marka. Oslo kommune vektlegger å sørge for god og balansert


tilrettelegging for varierte frilufts- og idrettsaktiviteter


Skogen, jordbruksarealene og kulturlandskapet drives etter økologiske og bærekraftige


prinsipper. Vern, utvdding, opplevelsesverdier, naturverdier og langsiktighet vektlegges.
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Kommunens skoger har et rikt og variert dyre- og plantebv. Mangfoldet søkes ivaretatt ved


vern, områderestriksjoner, utvikling og ved kvalitetssikring i planleggingsprosessene.


Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger


Fra 1972 og fram til i dag har kommunens skoger blitt forvaltet og driftet etter en langsiktig


strategi vedtatt av Oslo Bystyre og nedfelt i «Mål og retningslinjer for Oslo kommunes


skoger».


I gjeldene «Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» vedtatt av


bystyret i 2005 gis forvaltningen følgende mandat-


Kommuneskogene skal forvaltes og drives i pakt med økologiske og bærekraftige prinsipper.


Det biologiske mongfoldet skol bevores og utvikles. Forvaltningen skal ho frilufts- og


verneinteressene som det bærende grunnlag og Økonomiske hensyn skal underordnes disse.


Helhetlig og kunnskapsbasert forvalrning og drift skol bidra til at kommuneskogene er et


forbilde iflerbruk både nosjonalt og internasjonalt.


Vedforvaltning og drift skol en.


Bevare skog- og jordbruksarealene og områdenes notur- kulturverdier


Bevare og utvikle områdene for allsidig friluftsliv, vorierte naturopplevelser, ro og


stillhet


Bevare og utvikle et stedegent og variert dyre- og plonteliv


Bevare kulturminner og kulturmiljø som grunnlog for opplevelse og kunnskap


Tilrettelegge for markotilknyttede idrettsoktiviteter


Forvalte frie vann og vassdrog med damonlegg for friluftsliv og biologisk mangfold


Bidra til et aktivt fiskestell og et godt og rimelig fisketilbud


Stimulere til størst mulig bruk av skogens trivsels- og helseoppbyggende tilbud


Gi skoler og barnehager undervisningsmessig bistand innenfor skog, jord, natur og


friluftsliv


Tilfredsstille de krov som drikkevannsmyndighetene stiller for å beskytte drikkevannet


Samarbeide med frivillige orgonisasjoner om oktuelle ploner og tiltok


Leggeforholdene til rette for aktuelle forskningsprosjekter


Sikre viktige arealer for naturvern og friluftsliv, eventuelt med erverv


Flerbruksplan


«Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» gir overordnede


føringer for forvaltning og drift av kommunes skoger.


Flerbruksplanen konkretiserer de overordnede målene. Planen anviser hvordan kommunen


skal forvalte, drifte og utvikle sine 162 000 dekar landbruks-, natur- og friluftsområder i neste


10 årsperiode.







Nye «Mål og retningslinjer» og ny «Flerbruksplan»


Bymiljøetaten starter nå opp arbeidet med nye Mål og retningslinjer og ny Flerbruksplan.


Etaten registrerer at verden endrer seg og mener at det vil være riktig å ta en full


gjennomgang og oppdatering av Mål og retningslinjer. Nye Mål og retningslinjer, som skal


vedtas av Oslo bystyre, vil danne grunnlag for ny Flerbruksplan_ Arbeidet med dokumentene


kan gjennomføres parallelt, men endelig utforming av Flerbruksplanen vil være avhengig av


bystyrets vedtak av Mål og retningslinjer.


Bymiljøetaten mener det er viktig at dokumentene blir utarbeidet på grunnlag av en aktiv


prosess med bred deltakelse fra brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, forskning,


statlige etater og kommunale etater.


Bymiljøetaten foreslår derfor at det opprettes et Målsettings- og flerbruksutvalg (MF-


utvalget). MF-utvalget gis følgende mandat:


Utvalget skal fungere som en faglig støtte for kommunens flerbruksplanlegging og


bidra til at kommunen skal være ledende innen flerbruk. Utvalget skal være


diskusjonsforum og rådgivende i arbeidet med nye Mål og retningslinjer og ny


Flerbruksplan.


MF-utvalget vil måtte jobbe seg gjennom en rekke fagområder og problemstillinger over en


lengre tidsperiode. For å få til en hensiktsmessig gjennomføring og en effektiv bruk av


ressursene inviteres de sentrale Markaorganisasjonene til å delta i en styringsgruppe


bestående av:


Bymiljøetaten, leder og sekretær


Byrådsavdeling for miljø og samferdsel


Oslo og omland friluftsråd


Oslo Idrettskrets


Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Skiforeningen


Den norske Turistforeningen, Oslo og omegn


Styringsgruppen gis fullmakt til å opprette relevante arbeidsgrupper og å sørge for en god og


representativ deltakelse til disse. Aktuelle områder for arbeidsgrupper kan være: skogsdrift,


vern og verneområder, kulturlandskapet, tilrettelegging, arrangementer / reklame /


kommersielle aktører, idrett, brukerkonflikter (listen er kun ment som eksempler).


Arbeidsgruppene rapporterer til styringsgruppen. Bymiljøetaten vil komme tilbake med en


egen forespørsel om deltakelse i arbeidsgruppene til relevante organisasjoner.


Byrniljøetaten ser for seg følgende framdriftsplan:


2014 01 Styringsgruppe, oppstartsmøte


2014 02 Arbeidsgrupper, oppstart


2014 05 Arbeidsgrupper, befaringer mm


2014 08 Arbeidsgrupper, rapportering til styringsgruppen


2014 09 Styringsgruppe, sammenfatting/konklusjoner
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2014 10 Forslag til Mål og retningslinjer sendes ut på høring


2014 12 Mål og retningslinjer fremmes for bystyret


2015 04 Styringsgruppe / Arbeidsgrupper, Flerbruksplan


2015 05 Forslag til Flerbruksplan sendes ut på høring


2015 08 Flerbruksplan fremmes for Bystyret


Kontakt og informasjon


Kontaktpersoner for arbeidet er:


Avdelingssjef Jon Karl Christiansen. mobil 934 5 I 321


jonchristiansentrftvm.oslolommune no 



Seksjonssjef Trond 1:nkerud, mobil 976 29 148. ftonchenkeruWirbvm.osIo_kommune.no


Eksisterende Mål og retningslinjer og Flerbruksplan er lagt ut på etatens hjemmeside. På


samme side vil også alle dokumenter (moteprotokoller, rapporter fra arheldsgrupper ol) knyttet


til arbeidet bli lagt ut:


vynyv.hvrn.oslo.kommuneno/article207693.btml 



Med vennlig hilsen


Jon Karl Chrishansen liond l'rikerud


avdelingssjef seksjonssjef


Codhjont clektronNk


Kopi til: Hydriftsdivisjon / KjetiI Storaas Hansen. Hymiljoetalen / I lans Edvardsen.


Kundedivisjon Ilans Homdalsveen, N1iljodivisjon / Signe Nyhuus, Natur- og


forurensningsavdelingen / Runar Ovesen. Seksjon for idren og gronnstruktur / Gunhild


Bogseth. Utredning Ann-Mari Nylund, Ihviklingsdivisjon / Solveig W Renestol.


Utviklingsdivisjon Roy Birger Evensen


4







Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Lillomarkas Venner






v/Iver EldeMartin
Borrebekkens vei 19


0584 OSLO


Norsk oranisasjon for
terrengsykling






co Per Anders
NorsengHellerud faret
22a


0672 OSLO


Plan- og
bygn ingsetaten






Boks 364 Sentrum 0102 OSLO


Bydel Alna






Pb 116, Furuset 1051 OSLO
Vann- og
avlopsetaten






Postboks 4704
Sofienberg


0506 OSLO


Bydel Sondre
Nordstrand






Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO


Byantikvaren






Postboks 2094
Gr0nerlokka


0505 OSLO


Bydel St. I lanshaugen






Pb 6999 St. Olavs
plass


0130 OSLO


Bydel Gamle Oslo






Postboks 9406
Gronland


0135 OSLO


Bsdel Bjerke






Postboks 13 Okern 0508 OSLO
Bvdel Stovner






Karl Fossums vei 30 0985 OSLO
Bvdel Frogner






Postboks 2400 Solli 0201 OSLO
FyIkesmannen i Oslo
og Akershus






Postboks 8111 Dep 0032 OSLO


Bydel Ullern






Postboks 43. Skoyen 02 12OSLO
Bvdel Vestre Aker






Sorkedalsveien 150 b 0754 OSLO
Bydel Ostensjø






Postboks 157
Manglerud


0680 OSLO


Bydel Nordre Aker






Postboks 4433
Nydalen


0403 OSLO


Bydel Grtinerlekka






Postboks 2128
Grilnerløkka


0505 OSLO


Bydel Grorud






Ammerudveien 22 0958 OSLO
Bydel Sagene






Thorvald Meyers gate
7


0555 OSLO


Bydel Nordstrand






Postboks 98
Nordstrand


I 112 OSLO


Naturvernforbundet i
Oslo ou Akershus






Voienvolden.
Maridalsveien 120


0461 OSLO


Norges
Handikapforbund






Postboks 9217
Gronland


0134 OSLO


DNT Oslo og omegn






Postboks 7 sentrum 0101 OSLO
Ostmarkas venner






Postboks 37
Haugerud


0616 OSLO


Skiforenineen






Koneeveien 5 0787 OSLO
Oslomarkas
Fiskeadministrasjon






Sorkedalen 914 0759 OSLO


Maridalens venner






Konvallvegen 67 2742 GRUA
Oslo Idrettskrets






Ekebergveien 101 1178 OSLO
Oslo og Ondand
Fri lu ftsråd






Postboks 8896
Youngstorget


0028 OSLO


Norges Jeger- og






Sorkedalen 915 0758 OSLO


5







hskertorhund Oslo


Vel lerdseunen • Posthoks 7104 St


()Ln.pla


1)16,[ hok,


17,0 OSI


Reeionkornor 2001 1 11I I 's I 1“) \ I


Lundhruk


6








YDELVESTREA


Oslo kommune
Bymiljøetaten


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 b
0754 OSLO


Dato: 06.01.2014


Deres ref.: Vår ref.: 10/03136-109 Saksbeh.: Sissel Vestervik Arkivkode: 612,2
Org. enhet: Sykkelplan seksjon


SVAR PÅ BU-SAK 200/13 GANG- OG SYKKELVEI/ UTVIDET VEISKULDER I
SØRKEDALEN


Viser til brev mottatt 20.12.13. Bymiljøetaten har fått krav fra PBE om utarbeidelse av
planprogram med tilhørende konsekvensutredning for de to alternativene, gang- og sykkelvei,
og utvidet skulder i Sørkedalen.


Planprogrammet vil bli sendt ut på nyåret 2014, med seks ukers høringsfrist. Det vil deretter bli
utarbeidet en konsekvensutredning.


Angående krav fra Miljøverndepartementet (MD) om alternativer, siteres det til brev fra MD
20.08.10:


«Kommunen må iplanarbeidet utrede ulike alternativer » «...herunder et alternativ med
redusert hastighet og bred skulder som alternativ til gang og sykkelvei dersom man velger trase
langs Sørkedalen.»


Bymiljøetaten arbeider med å utrede begge disse alternativene, dette vil bli grundig vurdert i
konsekvensutredningen som sammen med konseptvalgutredningen, KVU med ekstern
kvalitetssikring, vil danne grunnlag for hvilket alternativ som sendes inn som planforslag.


Med vennlig hilsen


Aslaug Vassbotn
Seksjonsleder


Godkjent elektronisk


Sissel Vestervik
Avdelingsingeniør I


Bymiljøetaten Besøksadresse:Telefon: 02 180Bankgiro: 1315.01.03376
Hollendergata5Telefaks: 23 48 20 01Org.nr: NO 996 922 766
Postadresse:
Postboks9336 GrønlandE-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
0135 OSLOInternett: www.bym.oslo.kommune.no








BYDELVESTREAKER 

sA,0,//5-


' clkS2/1511• Uok.rjr.:Aden Mohamed Mohamoud _ qi
Fra: Unni B. Lodden <ulodden@frisurf.no>


Sendt: 10. januar 2014 1244


Til: PBEPostmottak


Kopi: BVA-Postmottak


Emne: Innspill til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B -


Saksnr. 201311093


Vedlegg: Innspill ØSV 1 B.pdf


Hei!


På grunnlag av annonsert varsel om oppstart av reguleringsarbeid for øvre Smestadvei 1 og 1B og de


dokumentene som foreligger i saken, vil øvre Smestadvei Vel komme med noen innspill/bemerkninger til


det planlagte prosjektet (se vedlagte dokument).
Innspillet er også sendt arkitekt Kikkan Landstad i dag, 10. januar.


øvre Smestadvei Vel ønsker i fremtiden å bli holdt orientert om planlagte reguleringer og byggeprosjekter


i veien.


Med vennlig hilsen
øvre Smestadvei Vel


Unni B. Lodden
styreleder
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Bemerkning til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B
fra Øvre Smestadvei Vel


Vi viser til varsel i Aftenposten 13.12.2013 om at det er satt i gang arbeid med søknad om
endret reguleringsplan for Øvre Smestadvei 1 og 1B.


Som interesseorganisasjon for beboerne i Øvre Smestadvei er det viktig for oss å komme med
en bemerkning i forbindelse med det planlagte reguleringsarbeidet. Det er primært to forhold
vi ønsker å kommentere:


For det første mener vi prosjektet ikke bør unntas Småhusplanens retningslinjer.


For det andre mener vi prosjektet slik det nå er presentert, vil ha en negativ innvirkning på
nærmiljøet med tanke på trafikale forhold og trafikksikkerhet.


1 KONSEKVENSERI FORHOLDTILEKSISTERENDEBEBYGGELSE


1.1 Prosjektet bør omfattes av Småhusplanen og ikke avvike med
omkringliggende bebyggelse


Bebyggelsen i Øvre Smestadvei har siden utviklingen av området på 1920-tallet hatt et typisk
småhuspreg. Fortetningen til nå har ivaretatt småhuspreget. En lavblokk av den typen som
ligger til grunn for ønsket om å avvike fra Småhusplanen vil bryte klart med dette
småhuspreget. Vi er uenige i forslagsstillers påstand om at det tenkte prosjektet vil gi en
helhet i forhold til øvrige bygg ved begynnelsen av veien.
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Øvre Smestadvei nr. 1 og nr. 4 passer estetisk og funksjonelt inn i småhusbebyggelsen. Huset
i nr. 1 ("Handelshuset") har en karakter i tråd med andre eldre hus i veien (bilde 1).
Lavblokken i nr. 4 er kun på to etasjer, den er trukket langt inn fra veien og har store plener
foran. Den har dessuten et bygningsmessig preg som gjør at den ikke vesentlig bryter med
småhusbebyggelsen (bilde 2). Det er med andre ord bare nr. 2 (Rimibutikken/leiligheter) som
skiller seg ut, og dette bygget alene gir ikke grunnlag for uthuling av småhuspreget i denne
delen av Øvre Smestadvei.


1.2 Prosjektet avviker fra områdestruktur og byggehøyder


I følge Småhusplanen skal ny bebyggelse innordne seg stedlig struktur og byggehøyder,
særlig langs samme side av vei, ihht. §6.2.


Som illustrasjonen her viser (bilde 3), er
bebyggelsen på høyre side av Øvre
Smestadvei fra halvannen til to etasjer.
Dette gjelder også byggene på motsatt side,
bortsett fra Rimibygget som er på tre
etasjer. Dette er imidlertid trappet ned til
èn etasje mot nord. Lavblokken i Øvre
Smestadvei 4 har kun to etasjer, og il&e tre
slik det er oppgitt i prosessavklaringen fra
PBE.


For å være i tråd med Småhusplanen, må
nybygget oppføres i to etasjer.
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1.3 Ny byggelinje må følge eksisterende bygninger


Et nybygg på eiendommen ØSV 1B må ligge i flukt med de eksisterende
byggenes fasadelinjer, slik at ny bebyggelse styrker den stedlige byggestrukturen, ihht.§6.3 i
Småhusplanen. Slik prosjektet nå er planlagt, ligger det for nær vegen i forhold til
nabobyggenes plassering, se illustrasjon 1 under. Vi forutsetter at dette blir korrigert.


byggelinje for eksist. bebyggelse
rnå folges av planlagt nybygg


1.4 Beregningen for tomteutnyttelse må utdypes nærmere


Vi ser av plankartet at eiendomsgrensen for ØSV 1B går til midt i vei. I prosessavklarings-
dokumentene er det oppgitt en tomtestørrelse på 1122 m2, men det er uklart om dette
inkluderer vei. Det er også uklart om søknad om ny reguleringsplan også skal omfatte nr. 1
"Handelshuset".


Vi forutsetter at gjeldende forskrifter for beregning av BYA legges til grunn når % BYA for
ny bebyggelse skal oppgis, og at grunnlaget for beregningen utdypes.
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1.5 Plassen/torgdannelsen mellom bygningene mindre enn anført


Vi bemerker at "torgdannelsen" som omtales i plandokumentene (bilde 6), lain dannes av to
bygninger, og begrenser seg til området mellom Rimi og "Handelshuset" (rød figur). Området
bak Rimi er varelevering (blå figur), og ikke en del av det som oppfattes som torget. Grensen
mellom småhusbebyggelsen og torgbyggene/lavblokkene, følger av dette (gul stiplet linje).


2 KONSEKVENSER FOR TRAFIKALE FORHOLD,
TRAFIKKSIKKERHET OG GATEPARKERING


2.1 Allerede eksisterende utfordringer i forhold til trafikk


Øvre Smestadvei er en smal strøksgate som i tillegg er en blindvei. Det vil si at alle beboere i
veien, samt besøkende og utrykningskjøretøy, er avhengig av at området ved utkjøringen mot
Sørkedalsveien fungerer tilfredsstillende og forsvarlig trafikalt.


Utfordringene i dag skapes av flere forhold:


Generelt stor trafikk i Sørkedalsveien
Forventet trafikkøkning som følge av den nye amerikanske ambassaden
Trafikkøkning fra eventuell utvikling av ny virksomhet ved Njårdhallen
Økt trafikk til og fra Øvre Smestadvei som følge av fortetning
Betydelig trafikk av varetransport til Rimibutikken til lasterampen vis av vis nr. 1B
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Omfattende gateparkering ved utløpet av Øvre Smestadvei som skyldes:
Mangelfull kundeparkering for Rimibutikken og "Handelshuset"
Brukere av Njårdhallen parkerer her
Reisende med T-banen benytter første del av ØSV som innfartsparkering
Manglende parkering for leilighetene i nr. 2 og nr. 4


Konsekvensene av disse forholdene blir satt på spissen i perioder med mye snø, og det har da
vært gjentagende eksempler på at trafikken stopper nesten helt opp i dette området.


Vi viser for øvrig til kommentar fra Brann- og redningsetaten angående trafikale forhold
(datert 20.12.13).


2.2 Nåværende trafikkfarlige forhold må forbedres med den nye
reguleringsplanen


Ved Rimis varelevering er det svært trangt, med et lite, smalt fortau på den ene siden. Inn- og
utkjøring av store varebiler gjør området uoversiktlig og trafikkfarlig. Som fotoet viser (bilde
4), er det kun èri bil som kan passere når det er parkert langs veien. Det kjøres også ofte på
fortauet for å kunne passere møtende biler når det står biler parkert langs nr. 4. Dette skaper
trafikkfarlige situasjoner, særlig for fotgjengere.


Dagens veibredde ved Rimi er bredere enn i gaten for øvrig (se bilde 4 under).


nytt


eddenniaokes -veringen
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Når området nå foreslås omregulert, bør den største veibredden videreføres langs nr. 1B for å
øke trafikksikkerheten for både fotgjengere og bilister (rød pil). Dette gjelder i særdeleshet
ved vareleveringen. Fortauet bør forskyves tilsvarende og økes til 2,5m (blå linje), se
illustrasjon 2 under.


varelevering


2.3 Prosjektet må sikre nok parkeringsplasser for nye beboere


Småhusplanens intensjon er at all parkering skal skje på egen eiendom, herunder
gjesteparkering. Utfra den p-norm som er angitt i prosessavklaringen, må antall
parkeringsplasser for de to eiendommene være ca. 40 plasser —på egne eiendommer. (Normen
krever 2 plasser per boenhet (2 x 12 i nytt leilighetsbygg + 2 x 4 i "Handelshuset") + 25 %
gjesteparkering).


I tillegg til disse kommer parkering for forretningen i "Handelshuset" (nr. 1). Antallet
parkeringsplasser som i praksis er i bruk utenfor nr. 1B på gate og oppstillingsplass foran
butikk (opptil 10 plasser), vil reduseres som følge av kravene til opparbeidelse av sosialt rom
ved nr. 1"Handelshuset". Disse må opprettholdes for å unngå større parkeringsbelastning i
området.


Vi forutsetter at det ikke gis dispensasjon fra parkeringskravet, slik at trafikksikkerheten ikke
forverres ytterligere (se for øvrig bilde 5 neste side).
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2.4 Grunnforholdene må vurderes før underjordisk garasjeanlegg tillates


Det må gjøres en forsvarlig vurdering av grunnforholdene. Grunnen i området består for det
meste av leire, og tar generelt ikke godt nok unna for regnvann. Det oppstår dammer og
bekker i og langs vegen ved store nedbørsmengder. Problemet vil øke dersom de enkelte
eiendommene blir enda dårligere i stand til å håndtere overflatevann på egen grunn på grunn
av økt BYA og/eller underjordisk parkering utenfor bygningskroppen. Eiendommen ligger tett
ved Makrellbekken T-banestasjon, som har vært oversvømt flere ganger etter ombyggingen til
T-banestandard på midten av 90-tallet.
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3 KONKLUSJONER OG AVSLUTTENDE MERKNADER


Øvre Smestadvei Vel er kritiske til den planlagte reguleringsendringen av Øvre Smestadvei nr.
1 og 1B på bakgrunn av følgende forhold:


Prosjektet oppfyller ikke krav for å avvike fra Småhusplanen
Nybygget må oppføres i to etasjer og føye seg etter nåværende boligstruktur
Nybyggets fasade må ligge i flukt med eksisterende nabobygg
Tomteutnyttelsen må forholde seg til gjeldende beregningsforskrifter
Veibredden ved Rimi og Handelshuset må videreføres langs ØSV 1B og fortauet må
forskyves tilsvarende
Parkeringsdekningen for ØSV nr. 1 og 1B må være i henhold til p-norm for ikke å
skape ytterligere trafikale problemer
Det må påses at nåværende antall p-plasser ved Rimi og Handelshuset opprettholdes
Prosjektet bør ikke tillates gjennomført uten at det blir foretatt trafikkanalyse med en
grundig vurdering av trafikale forhold i denne delen av veien og i krysset mot
Sørkedalsveien


Øvre Smestadvei Vel støtter innspillet fra Vestre Aker bydelsutvalg av 17.09.2013 hvor
utvalget går sterkt imot en omregulering av denne tomten.


Hva gir prosjektet til nabolaget?


I referat fra oppstartsmøte med PBE heter det at utbygger må redegjøre for hvorfor man
ønsker å fortette og hva prosjektet vil gi til nabolaget. Slik prosjektet foreligger nå, kan vi
ikke se at det gir nabolaget positive virkninger. Vi ser derimot en del vesentlige ulemper som
vi har redegjort for. Vi vil også påpeke at Makrellbekken i kommuneplanen 2008 som
knutepunkt ikke er beskrevet som egnet for bymessig fortetting og at dette kan tale imot en
omregulering av tomten.


Utearealet i prosjektet er begrenset og lite anvendelig. I denne delen av Øvre Smestadvei er
det heller ikke direkte nærhet til lekeområder. Vi er enig med Plan og bygningsetaten i at
prosjektet må inneholde gode og solfylte uteoppholdsarealer for barn.
Prosjektet må også inneholde en vurdering av nødvendige tiltak på grunn av støy og vibrasjon
fra T-banen. Målinger i området ved nr. 1B har vist betydelige støyproblemer.


Plan- og bygningsetaten skal i en reguleringssak ivareta offentlighetens interesser. Etaten må
derfor påse at en eventuell omregulering av Øvre Smestadvei 1 og 1 B gir et løft til området
ved at det bøtes på de trafikale utfordringene og at planen for øvrig tilfører noe positivt til
nabolaget.


Øvre Smestadvei Vel forventer i det videre arbeidet å bli holdt underrettet om sakens gang og
motta varsel når reviderte planer offentliggjøres.


Styret i Øvre Smestadvei Vel


Unni B. Lodden, styreleder
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 B
0754 OSLO


13/00
/


Y3 3


Deres ref.: Deres dalo: Vår re.11- Saksbeh;indler: Dato:
13/00657 14.06.2013 2013/8641-6 FM-1 Elege Sbanes Nyhus 21.01.2014


Klage på bydel Vestre Akers vedtak om støydispensasjon


Det vises til oversendelse av klage på Bydel Vestre Akers vedtak om å innvdge dispensasjon
fra forskrift om begrensning av støy for russearrangementer 2013 på Tryvann. Vi beklaner
den lange saksbehandlingstiden.


Bydelen har vnrdert det slik at minst en av klagene tilfredsstiller de formelle krav for
realitetsbehandling. Fylkesmannen mottok kopi av klagene for seke klagesaken ble
oversendt, og merket seg at klagene var nInærmet identiske


Bydel Vestre Aker Fattet følgende vedtak 04.04.2013:
"Med henvisning dl 16 i stoyfOrskrtfien, gis herved dispensasion fra forskrytens § 6, s


omhandler bruk av urvendige hayttalere i boligstrok, jor ovennevnie arrangement følgende
dager og tidwom.
Fredag 26.04.2013 kL 18.00 - lørdag 27 04.2013 kl. 02.30
Lordag 27.01.2013 kl. 18.00 - søndag 28.04.2013 kl. 02.30
Tirsdag 30.04.2013 kt 18.00- onsdag 01.05.2013 kl. 02.30
Fredag 10.05.2013kl. 18.00 - lerdag 11.05.2013 kA 02.30
Lerdag I 1.05.2013kl. 18.00 - sondag 12.05.2013 kl. 02.30
Dispensasjonen gjelder altsa også for sakah "szille periode", jfr. § 8. Sydel Veszre Aker
presiserer at dispensasjonen kun gjelder s/ø), fra kilder pa det avgrensede arrangememsomradez
og noyutsondringzil omgivelsene derfra. Dispensasjonen gis videre underJorut.yetning av at
monaile opplysninger fra wker or korrekte og at vilkarene nedenfor etterleves


Formalia og saksopplysninger
Forskrilt om begrensning av støy (Sioyforskrifien i Oslo) er hjemlet i lov om jolkehelsearbeid
Uolkehelseloveni. Alyndigheten til å firvalte fbrskrifien i bydelen er delegert til
bydelsoverlegen, ogsaksbehandhngen utføres I hovedwk av spesialkonsulent miljorenet
helsevern i hydel.sadmimgrasjonen.
1 lehrwrr monok hydelen k0,171(II' allerede distrshuert nahovcurse/fra ROK om arets
arrangementer. Vedlagt dispensaslonssoknaden var C,urekke wiermauve og relevante
dokumemer lra ROK o andre aktorer redrorendeljorarelY og arets arrangemem. En serie
mwer der stoyhandlering har vært hoved- eller deltema har werz avvildet i vimer; deilakerelvd
de ulike anledningene har i ROK og Bvdel Vestre Aker værz Rusken. aktuell
1,e/prening sami dike enhezer fra politiet og B;miljoerazen.
Ener anmodning fra Sydel Vestre Aker skal Bymiljøetaten i ar utlere kontrollmi.ilinger av støy
frad med nærmere cmale mellom partene.
1 henhold td kontrukt mellom grunneier Bymiljodaten og ROK skal arrangementene avslune
senest kl. 03.30, mens musikken tråd med hydelens vedzak skal opphore innen kL 02.30
samilige dager.
Bydel Vestre Akers vurderinger
Remingsgivende for bydelens faglige tilnærming til støyhåndteringen i arrangementene har


Posladresse Beseksadresss. Teleton 22 00 35 00 Saksbehaniller I lege Skennes N611us


Posrhoks 8111 Dep 2 ordenskjelds gl 12 Telefaks 22 00 36 00 DIrekle Lelefon 22 00 35 90


0032 Oslo Inogang DoLiden Inlernea 11-goso forroaposunorlak@n6,1kesn1annen no


WWW DIkesmannen nolOsloOgNIre Org nooner N() 974 761 319







FY LKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


vært Helsedirelaoratety vededer Musikkanlegg og helse (15-0327)samt en veiledning wviklet
av Helseetaten i Oslo hIa. basert pa den samme. I disse omhandles blant annet informasjonsvirksomhet,
skjerming mot stoy for ulike aktorer, kruv ff1 metodikk ved stoymålinger,
grenseverdier for støy pa publikamsomradet og ved boliger samt eksempler på vilkår som kan
stilles når det gis tillatelser som den alauelle dispensasjonen.


saksbehandlingen har hydelen grundig prosessert informasjon vedrorende tidligere og årets
Ttyvannsarrangementer som har fremkommet i nevnie dokumenter og moter. Nar Bydel Vestre
Aker etter en helheRvurdering finner å kunne innvilge dispensasjonen som den fremgar av
vedwket, er det dessuten lagl vekt på at russen nenger el tilholdssted og at Tryvannsarrangementene
avlaster Oslo slik at lokale russeireff i bydelene reduseres. Bydelen jinner al
arrangementenes art gjør det nødvendig også å dispensere for "stille periode" kl, 23,00-01,00. I
dette tidsrommet skal støy i boligområder i henhold til støyforskHfiens § 8 så vidt mulig
unngas.
Dispensasjonen innvilges på folgende
Støyhåndteringen i arrangementene skal være tråd med ROKs egne fremlagte planer for
2013 samt hovedprinsippene i de ovennevnte veiledernefra Helsedirektoratel og
Helseetaten. Til grunn for innvilgelse av dispensasjonen legger Bydel Vestre Aker de
grenseverdier for støy som angis i Helseelatens veiledning under punktene Lydforhold på
publikumsområdet og Grenseverdier for forebygging av sovnforslyrrelser og andre
helseplager for naboer og omgivelser for arenaer med seks arrangementsdager per år.
Nytt skrfllig nabovarsel fra ROK skal gjennom oppslag ogannen distribusjon gis i god tid
før forste arrangementskveld Ut over informasjon gin tidligere skal det her tydelig fremga
tidsrom for arrangementene med angivehe av seneste klokkeslen for musikkslun samt


opplysning om at eventuelle klager kan rettes til Politiet og'dler Bidel Vestre Aker  vd
bydelsoverlegen. med enkel komaktmformasjon herunder
Fordi det dispenseres Fa "sfille periude" og utorer nunen, skal det tilbys avbatende tiltak
eksempelms Iform alternativ overnaning for personer som er spestell utsan lor a hh
plaget stoy
Brdelen skal som mermere awalt mona fra ROK i arrangementsperioden lapende resultater


fra stoymahnger i deres regt ved stoyuRane adresser i omgivelsene, overnkter ol'er
eventuelle musikkanlegg i busser som stenges som folge av brudd på avtalte swygrenser samt
monatre klager pa stoy og tiltak trulfet i den forbindelse.
Deler av vedtaket, eksempelvis Idokkeslen for musikkslutt kan revurderes og endres i lopet
av arrangementsperioden hvis hvdelsoverlegen finner at vesendige sider av
sunhandteringen ikke forloper ener formsewingene


Dersom det kommer berenigede klager på helseskadelig stoyfra arrangementet kan dispensasjonen
trekkes tilbake med umiddelbar virkning.


Bydel Vestre Aker gjor oppmerksom pa ar arbeider Iherunder arrangementem på sondager og
helligdager også reguleres av Lov om helligdagsfreden og Arbeidsmiljoloven. Sporsmal
vedrorende disse forhold kan rettes til henholdsvis Folitiet og Arbeidstilsynet.


Bydel Vestre Akers innvilgelse av stovdispensasjon er et enkehvedtak ener forrahntngslovens § 28.
Vedtaket kan dermed paklages av en part eller annen med renslig klageimeresse.
Klagefmsten er ire uker fra det tidspunkt underretrung om rediaket er kommet frem lil
vedkommende par4 jfr. forvanningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller
hans fullmektig Den rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes Bydel Vestre
Aker. bydelsadministrasjonen, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo. Klagen bor nerne de grunner
som den stoner seg til, jf fon.altningsloren § 32.2


Gisle Flenden orienterte om klagen i e-post til Fylkesmannen 30.04.2013. Hilde Balke og Mai
Brill Worren har i e-post henholdsvis 30.04.2013 og 02.05.2013 onentert om at de klager på
kommunens vedtak om dispensasjon. Klagene tar opp støyen som er Forbundet mcd
arrangementene, men bærer også preg av generell misnøye med arrangementet.


Bydel Vestre Aker har formelt registrert klager fra følgende: Gisle I lenden i c-post og signert
brev, Sesella Hanseth, identisk e-post som Henden, Hilde Balke, e-post og fra Mai Briti
Worren, identisk e-post som Balke. I tillegg har kommunen registret at Trude Lerfald, Gisle
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I lenden og Ivar Lid klaget på støy fra russeaktivitetene. Lerfald har ikke fulgt opp klagen, da
hun har hatt kontakt med ROK, og opplever at bydelen fulgte opp hermes henvendelser. Lids
ønske er at det ikke arrangeres flere russetreff på Tryvann i fremtiden, og mener at så lenge
det arrangeres treff bør bydelen engasjere seg i andre helsemessige sider av arrangementet.
Bydelen har hatt omfattende kontakt med Henden om arrangementet. Klagen er imidlertid
begrenset til klage på lyd- og stoymessige forhold.


ROK har fått klagene til uttalelse, og har giit følgende avsluttende kommentar:
- Trannsarrangementene avlaster Oslo for russebrak ved a samle russen på ett sted med innleid vakthold


saniter lydkontroll, oppodding ele. Arrangementene er na sa goth organisert at de er til lite sjenanse. Ved at
arrangementene holder pa til kl. 02.30. oppnår vi at russen er ferdig med fewingen nar de drar hjem. Dersom
Tryvannstreffene hadde slutiet tidligere, ville russen fortsan festingen nedover Holmenkollen og i resten av
byen urover natten. Det er ikke ønskelig verken for beboerne i Holmenkollen eller resten av Oslo. og heller
ikke fttr politiet. Beboere i store deler av Oslo i er norre eller mindre grad plaget av stoyfra russ i april og maL
Vi herder imidlertid at de som bor i nærheten av Tryvann nui være blant de som er minst plaget p.ga, all
kontrollvirksomheten,


Etter at det nå har blitt gjort enda flere forbedringer i år vurderer ROK det dithen at lydforholdene vil bli enda
bedre neste år, og at det våledes ikke er grunnlag for å gjøre endringer i vedtaket til neste års arrangemeru,
verken med hensyn til støyregulering, fordeling av dager eller ridsrommene for arrangementene. Det vises
særlig til godt samarbeid med og oppfolging fra, Bydel Vestre Aker og Bymiljøetalen, og til at der siste helg
ikke var dn eneste høy måling i nabolager noe sted Som beskrevel lidligere i delle brever har vi også allerede
imorekommet vesentlige deler av forstagene/kravene som har blitt fremsall av klagerne. Vi mener, ogsa på
det grunnlag, at det vil vatre urimelig ogfeil å gjøre endringer na.
Det vises for øvrig til evalueringsmotene som kommer i etterkunt, hvor det vil vurderes hvordan
arrangementene skal kunne gjennomfores best mulig videre.
litt bakgrunn av redegjørelsen over, og hensen til innholdet i klagene, mener vi at det vil være klart urimelig
ont Bydel l'estre Aker omgjor sin vedtak eller Filkesmannen gir klagerne medhold Vedtakei ma haseres på
en helhetsvurdering, hvor de store positive sidene ved arrangementene hensvmas i betydelig grad Vi mener
det er apenbart urimdig dersom en klage fra beboer som ikke engang har hør Ad kan nwdlore at det gjores
emlringer i et ediuk og et opplegg som sikrer sa mange betmere i et stort område rolige nener hele
nmenden, og som avlaster byen generelt i sa stor grad
ROKs klare standpunkt er at vedtaket tkke skal endres og at arrangementene skal fortsene med de rammene


som na gjelder. Dersom det likevel vurderes en omgjøring, mener vi det må være hade tilstrekkelig og mer
hensiktsmessig å heller diskutere nye tiltak isamarbeid med Bvdel Vestre Aker og Bymiljoetaren for a sikre ar
vilkårene oppffiles i om mulig enda større grad Vi krever i safiill at det avholdes et mote for a diskutere slike
tiltak får det eventuen vurderes vedtak om endring.
Som det har fremgan av redegjorelsen over, er en rekke offentlige og private instanser involvert iforbindelse
med Trannsarrangementene. Dersom Bydel Vestre Aker vurderer a omgjøre sitt vedtak. eller Fylkesmannen
vurderer å gi klagerne medhold ber vi særskilt om at det innhentes unalelser fra politiet, Bymiljoetaten,
Frognerparkens Venner og naboer i områder som vil bli utsatt for russefewer dersom disse ikke kan avholdes
på Trann i de rammene som har vært de siste årene (for eksempel Frognerparken, Ingierstrand og
Sugnsvann). Vi ber i så fall også um afå varsel om slik omgjoring/medhold og om å få anledning til å uttale
oss om et eventuelt omgjoringsvedtaWvedlak om medhold i klage før et slikt vedtak fattes. Vi krever også at
del avholdes et mote med alle involverte parter for el slikt vedlak eventuell falles, for å sikre at saken blir så
godt opplyst som mulig.


Vi har notert oss at det muligens foreligger usikkerhet på om saksbehandlingen iforbindelse med vedtaket er
korrekt Vi finner ingen grunn til å komme med merknader til saksbehandlingen nå, men ber om åfå unale
oss dersom eventuelle feil i taksbehandlingen far betydninglar vedtaket av 5 april 2013.


ber om mer infOrmasjon der.vom deue brev trenger yuerligere tilfoyelser eller dokumentasjon i
forbindelse med behandling filkesmannen, Dersom det er onskelig, vil vi kunne gjennontlore
onaisning befaring pa omradet for a klargjøre sakens fakta"


Bydelen har gtennomgått klagene. men ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket om
dispensasjon, og har gitt følgende oppsummering i oversendelsen til Fylkesrnannen:


Vestre Aker er kjent med at stot fra russearrangementene pa Tr:trann medforer sjenanse


sterhg for det begrensede antall naboer som bor utsatt til. Innul eventuelle polutske, jundiske


eller andre foringer av tungtveiende karakier skulle tilsi noe annet, hestår imidlertid Bydel
l'estre Akers helhetsvurdering ener veiing de ulike hensyn at der er riktig a akseptere de
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aktuelle russearrangementene pa kyvann innenfor nåværende rammer og formet ont angar og


har konsekvens Jor lydhandtering og sloyeksponering for naboer.


Om noe, er hvdelens syn styrket gjennam erfaringene ener det aktuelle vedtaket kr 2013 hle


fauet. drets vedtak sami de beste erfaringer fra lydhandtering 2013 vd dermed legges grunn


for hydelens hehandling av en soknad eller forhåndsmelding fra ROIC om russearrungementer


på Tryvann 1201 4,jfr. ogsa skisse til sekvens og fremdrilisplan for denne prasessen i


dakument 13/00260-37.


Bydel Vestre Aker legger som tidligere til grunn at hydelen har den nodvendige formelle


myndighet og kompetanse til å g arrangoren aksept for de lydmessige siderl.ed


arrangementene pa Tryvann. men er som signaliseri åpem for at spesaikk hjemmel og


tilhorende hegrepshruk vil kunne diskuteres og eventuelt måtte endres fra dagens praksis.


Bydel Veslre Akers konklusjon


Vedtak 13 00260-8 oppreaholdes i underinstansen Bydel Vestre Aker. Klagesaken oversendes


ifikesmannen i Oslo og Akershus for nærmere vurdering og endeligvedtak.-


Det følger av folkehelseloven § 19 at Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av
Kommunen eller kommuneoverlegen etter kapittel 3 i lov 24.06 2011 nr. 29 om
folkehelsearbeid.


Fy Ikesmannens vurdering.


Fylkesmannen skal vurderc om det cr grunnlag for å endre Bydel Vestre Akers vedtak om a
dispensere fra støyforskriften.


Innledningsvis vi knytte noen kommentarer til en klages innhold og form. I
forvaltningsloven § 32 cr følgende angitt:


Erklæring om klage skal:


fremseues for det fOrvaltningsorgan som har truffet vedtaket: dersom mundig klage er


skal erklæringen selles opp skriftlig av vedkommende forvanningsorgan:


være underlegnel av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsan i


forskrtfl, jf


nevne de vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedommelse


av klageren og om klagefrist er overholdt;


d) nevne den nulring som onskes i det vedtakdel klages over.


Erklæringen bor også nevne de grunner klagen stotter seg til.


Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvahningsorganel en kort frist


for renetve eller utffiling.


Erklæring om klage kan fIemsettes ved bruk av elektronisk kommunikasj on dervorn det


fOrvaltningsorgan som skal mona klagen, har lagt til rette for del."


Vi legger til grunn at det er innkommet klager fra personer som hevder å være utsatt for støy
som følge av arrangementene bydelen har gitt dispensasjon til, og som på bakgrunn av dette
har rettslig klageinteresse. Vi har merket oss at bydelen stiller spørsmål til om de formelle
vilkårene som stilles tilen klage cr til stede. Det er bl.a vist til at ikke alle klagenc er
underskrevet I følge forvaltningsloven § 32 skal en klage være undenegnet av klageren eller
hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskri ft. jf. §
15a. Vi kan ikke se at bydelen har tatt opp manglende underskrift mcd de klagerne som
manglet det, jf. forvaltningsloven § 32 tredje ledd, og i tillegg så uttaler bydelen at en av
klagene er undertegnet, og at det derfor ikke har så stor betydning at alle klagene ikke er
undertegnet. Fylkesmannen kan ikke sc at det er grunnlag for å avvisc klagene på grunn av
manglende underskrift eller andre forhold.
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Helserisiko


Det sentrale i vår vurdering er hva som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.


Det følger av § 8 i lov om folkehelsearbeid at: Miljoretter helsevern omfaner de faktorer i


miljoet som til enhver tid direkte eller indirelae kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter


blant annet biologiske. kjemiske, fi,siske og sosiale miljofaktorer.


Departememer kan innenfor formalene etter § I, gi forslaifier om miljorenet helsevern,


herunder bestemmelser om innemiljo, luftkvalllet, vann og vannfOrsyning, sloy,


congivelseshygiene. forebygging av ulykker og skader mv. ..."


Bydel Vestre Aker har med henvisning til støyforskriften. forskrift om begrensning av støy -
tillegg til helseforskrifiene § 16. dispensert fra § 6 i forskriften og gitt tillatelse til 5
russearrangement på Tryvann. Forskriften er gitt med hjemmel i tidligere helselovgivning. og
som i følge folkehelseloven § 33 fortsatt har virkning. Bydelen har i tillegg lagt
Helsedirektoratets veileder Musikkanlegg og helse (IS-0327)og en veileder utviklet av


ITelseetaten i Oslo til grunn i sin vurdering. Vedtaket innebærer, som nevnt ovenfor, at det
dispenscres for -stille periode- kl. 23.00 - 01.00. Som folge av sistnevnte er det tilbudt
avbøtende tiltak i form alternativ overnauing. Bydelen har i forbindelse behandlingen av
vedtaket om å dispensere fra stoyforskriften foretatt en helsefaglig vurdering. Slik vi forstår
bydelens vedtak og vilkår for dispensasjonen legger vi til grunn at bydelen vurdefte saken slik
at vedtaket ikke ville fremkalle helseskadelig støy.


I oversendelsen av klagesaken har bydelen uttalt følgende om sin vurdering med hcnsyn til
bruk av hjemmel i vedtaket om dispensasjon:
"Bydelen ser at en praksis med 0 dispensere fra stavforskrifien for dei man da per definisjon


oppfaner som porensielt helseskadelig støy for naboer av konsenarrangementer kan være


uheldig, ikke minst for Oslo kommune som helhel. I mangel av noe bedre legger bydelen til


grunn at grensen for hva som er helseskadelig swy for en gjennomsnitrlig nabovil vcere
omrrent p0 niva med grenseverdiene i netrue veiledere fra helsemyndigherene. Fra årers


erfaringer pa Tritann ser det ut til å itere mulig 0 holde seg innenfor disse grensene som en


hovedregel ogsa pa natien, og ide illfèllene grensene mane overskrides. fir de som eksponeres
tilbud om åfa dekker alternativ overnatling. Enkelte naboer sjeneres apenban av sloyen, men


amall registrerte klager er likevel begrenset i ar som tidligere. Alt i all synes risikoen for at del


skal oppsta støyrelaten helseskade hos naboer som følge av arrangementene så vidt redusert at
bydelen ikke kan se at dette Ivid opp mot andre bensyn skulle innebære at det alauelle vediaket


burde endres på dene grunnlaget


Kanskje kunne Melen i irad med HELs veileder like gjerne eller bedre ha behandlet saken
som en tillatelse pa vilkar etter forhanchmehling og kanskje med henvisning til en annen


hjemmel, eksempekis i lorskftli om millorenet helsevern. Gitt de fakriske forhold i det aktuelle


fremslar dette mtidlerlid lbr bydelen mest som enformalnet som egetulig ikke ville


berøre submansen eller endre vurderingene og veiingen av de ulike hensyn som ble gjort i
forbindelse med dei påklagede vedtaket Av plass- og kompetansemessige grunner kan ikke


bydelen gå mer i dybden av en diskusjon rundr mest relevante hjemmel tifr. eksempekts side


1-2 i HELs velleden og tilhorende begrepsbruk. men imoreserffikesmannens vurdermg av
disse jarholdene.


Det sentrale i både folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet
helsevem og støyforskrifien er å unngå faktorer som kan ha direkte eller indirekte virkning på
helsen. Det må gjøres en såkalt vurdering av helserisiko. før det vurderes om tillatelse kan gis,
eventuelt om ulike tiltak må iverksettes for å unngå helseskade. For å komme frem til hva


. . nr .hvir.-rea(feilei h n e sg à sp hen iii hva ulike rettskilder sier om 



begrepet. helseskadefhelserisiko.
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"1folkehelseloven § 14 Oni retting er følgende angin:
Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis forholder direkte eller


indirekte kan ha negotiv innvirkning på helsen eller er i .urid med bestemmelser gin i medhold av dette kapittel.
Relting kan bare kreves dersom ulempene ved aforeta reiting står i rimelig forhold ti/de helsemessige hensyn
som tilster at forholder rettes.
Pålegget skal være skrif dig og rnneholde en frist for nar det skal vare u0Ort. Der skal rettes ril den som er
ansr arlig for forholdet eller til virksomheren som sadart Kostnadene ved å gjennomfore palegger skal dekkes av
den som er anwarlig for forholdet. eventuelt av forholdei som sådan."


Aktiviteten må ha innvirkning på helsen, og selv om det konstateres at yirksomheten har
innvirkning på helsen, så kan bydelen likevel beslutte å ikke iverksette tiltak. I
merknadene til folkehelseloven § 14 om retting er følgende angiu:


"For å kunne gi pålegg om retting må ro vilkår vare oppffit: det må foreligge et forhold som direkte eller
indirekie kan ha negariv innvirkning på helsen, eller der er i strid med bestemmelser gitt i medhold deue
kapinel" trilkåret om helserisikol og det må være forholdsmessighet mellom den helsegevinu som
oppnås og vedrakets ovrige konsekvenser. jf krover om at "ulempene ved åforeta rettingen står i rimelig forhold
til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet retres". Ifilkåret om forholdsmessighet har vokst fram
gjennom praksis og teori, og ble i 2003 kodifisertforskrift om miljorelter helsevern."


Forskrift om miljørettet helsevern § 7 gir en mer utdypende forklaring på hva som cr
helseskade og har folgende ordlyd:


"l'irksomheter og eiendommer skal planlegges, kigges, tilrettelegges. drives og antkles pa en
helsemessig tilfredsstillende mate slik at de ikke medforer fare for heheskade eller
helsemessig ulempe.
Aled helsemessig ulempe menes lorhold som ener en helsefaglig vurdering kun pavirke
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig.
Nar det er grunn til ô arua at planlagte eller eksisterende virksomheter og eiendommer
kan medfore fare for helseskade eller helsemessig ulempe. skai den anwarlige for
virksomhelen utfore de beskruelsestiltak og ta deforholdsregler som ellers er nodvendige for
åforeb>gge. hindre eller motvirke at slik virkning oppsrar."


kommentarene til forskriften § 7 er bla. følgende angitt:


Annet ledd presiserer hva som ligger i helsemessig ulempe. Det heter i bestemmelsen at med
helsemessig ulempe menes forhold som ener en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen
negarivl og som ikke er heli uvesentlig. Med det menes ot forholdet må lare av en viss
alvorlighet eller overstige et minstemål av akseplabel helserisiko for der anses som en
helsemessig ulempe ». En viss grod av olminnelig risiko må nødvendigvis aksepteres i
samfunner, Det aller meste kan utgjøre en potensiell fare for omgivelsene, men det er  •erken
ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ helsemessig pavirkning.
Forhold som ikke går mover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forskrilten.
Forhold som etter en helsefaglig vurdering må anses å were av liten betydning vil altsa falle
under ralegrensen.
Det kan tenkes en rekke eksempler på forhold som kan were både irriterende og
plagsomme, men som likevel ikke kan anses a were verre enn det mon med rimelighet ma tale
En midlertidig partrkning lkort varighe0 av en negativ miljefaktor er eksempel pa et forhold
som kan were uvewntlig iforhold til denne bestemmelsen.
Et typisk eksempel er at en virkromhet forarsaker et helt korwarig.rtoyforhold Dette kan
være sjenerende og forstyrrende for omgivelsene, men vil ofte ikke kunne benalues som en
helsemessig ulempe ». Helt kortvarige stoyforhold vil normalt falle utenfor forslerlften med
mindre stuvnivåer er så høyr at det er fare for helseskade.
Dei bor vanligvis kunne henvises til dokumentarjon når der er grunn til å anta ar en
virksomhei kan fore til helsemessig ulempe eller fare for helseskade. Der er imidlertid ingen


forutsetning at der skal foreligge klar dokumentarjon for kommunen ved sin helserjenesre skal


engasjere seg og gi eventuelle prilegg. Det eksisterer erfore-var-prinsipp ved at der ofre
være en viss usikkerhei og hvis man venter til full visshin, og sykdommen allerede er oppstatt.
er man for sent ute. Helserjenesten hor her mulighet til blont annet å gi påleggom at den
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ansvarlige skal gi opplysninger, utrede konsekvenser eller foreta granskning for å fastslå om


det foreligger fare for helseskade eller helsemessig ulempe_ Når det gjelder vedtak om rening


og stansing,li: forskrifien § 6 og kommunehelseljenesteloven kapittel skal del eller


fonwliningsloven § 17 og § 25 angis hvilke kunnskapsreferanser kommunen bygger sin vurdering pel"


Fylkesmannen forstår bydelens gjennomgang av saken slik at bydelen mener det ikke er
grunnlag for å benytte helselovens sanksjonsvirkemidler mot virksomheten. Bydelen har for
øvrig satt en rekke vilkår for dispensasjonen. og som ved brudd kan medforer at
dispensasjonen trekkes tilbake. Bydelen har i tillegg lagt verdiene i Helsedirektoratets
veileder om Musikkanlegg og helse vedrørende punktet om inntil seks arrangementer pr år til
grunn.


Fylkesrnannen har merket seg resultatene i målerapport fra Bymiljøetaten, datert 03.05.2013
som har følgende konklusjow


- Som maleresultatei viser er det pa publikumsområdet målt overskridelser i fbrhold ni de


anbefalle grenseverdiene giu i vedederenfr a Helsedireldorwer - ...tfusikkanlegg og helsel


Der er spesielt i bassen at overskridelsen er slorst


l'ed omliggende boliger er grenseverdiene tiffredsstili med god margin Jar kL 2300. Ener


2300. nar naukravel gjelder er grenseverdiene tilJredsslill innenfor malensikkerhefen.''


ROK har i mail 13.05.2013 til bydelen orienten at systemene på hovedplassen fungerte veldig
bra, og ga gode resultater. Videre er det opplyst at på målingene fra nabolaget var det ingen
måling over grensen. I tillegg er det opplyst at politiet ikke har mottatt klager på støy fra
Tryvannstreffene i 2013.


Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger helserisiko for naboene ved russearrangement på
Tryvann. Vi har registren at måleresultatene viser at ingen av naboene. slik arrangementet ble
gjennomført de siste kveldene, har vært utsatt for høyere støy en dei som er anbefalt. Dette
sammenholdt mcd at det har vært få klager til bydelen og ingen til politiet tilsier at
befolkningen i området ikke har vært unødig sjenert av arrangementet. Vi har også merket oss
at personcr som vil bli utsatt for støy har fått tilbud om alternativ overnatting på hotell, og at
det er få som har benyttet dette.


I3ydelen har stilt sporsmal ved om vedtaket burde vært gjort i medhold av annen hjemmel,
feks under henvisning til forskrill om miljørettet helsevern. Fylkesmannen vurderer det slik
at ettersom Oslo kommune har en egen forskrift om begrensning av støy (støyforskriften) så
er det naturlig og hensiktsmessig å behandle tillatelsen etter nevnte forskrift. I tillegg mener vi
at arrangementel ligger innenfor det som er anbefalt i veileder til arrangører og kommuner om
musikkanlegg og helse, som nettopp er utarbeidet for å forebygge og redusere helseskade og
helseplager for omgivelsene.


Fylkesmannen har merket seg at flere av klagene har innhold som bærer preg en generell
misnøye med arrangementet. Dette er forhold Fylkesmannen ikke kan ta stilling da vår
klagebehandling cr konkret.
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Jurldislc avdsling


Oslo kommune, plan- og bygningsetmen
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


al
53)


rå_


Fylkesmannen
I Oslo og Akershus Tordenslooldsgme 12


Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telelon 22 00 35 00
frnoapostrnottak@fylkesmannen no
www.frnoa no
OrgarbesasjonsnamImer NO 974 761 319


Deres rel PBE-201112650-12
Deres dato 25 11 2013
Vår ret 2013/22914-4 FM-J
Saksbebandler Nann Sand Oftedal
DIreMetelefon 22 00 37 40


D•to 30 01 2014


Vedtak i Idagesak om avslag på søknad om oppføring av garasje - Oslo
kommune - Holmenkollveien 108 - gnr. 33 bnr. 217


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 25.11.2013.


Sakens bakgrunn


Saken gjelder søknad fra 0.M. Sanehik & Co AS Arkitekter mnal på vegne av filtakshaver Ole-
Andreas Klaveness om oppforing av gaxasje med bod og støttemur på overnevnte eiendom i
Holmenkollveien 108.


Plan- og bygningsetaten avslo søknaden i vedtak datert 13.03.2012.


Vedtaket ble pnklaget av ansvarlig søker 0.M. Sandvik & Co AS Arkitekter mnal i brev datert
30.03.2012.


Bydel Vestre Aker tok enstemmig ikke klagen til følge i møte den 21.06.2012. Saken ble deretter
oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse i brev datert 25.11.2013.


Fylkesrnannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen er klageinstans for kommunalc vedtak etter plan- og bygningsloven. jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/09.


Fylkesmannen ser slik på saken


Det omsøkte tiltaket omfatter oppføring av garasje med bod. Garasjen og boden utgjør til
sammen 40 m2, hvorav 25 m2 innebærer overbygging av eksisterende parkeringsplass på terreng.
Elendommens bebygde areal (BYA) vil som følge av tiltaket øke med 15 m2, hvilket tilsvarer en
økning av ciendommens grad av utnytting fra 14.5 %BYA 61 15.7 %BYA.


Tiltaket er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbI.) § 20-1 første ledd bokstav
a).


? N







Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan S-3273. vedtatt
23.10.1991, med endrede reguleringsbestemmelser S-3469, vedtatt 15.02 1995. Planen tillater en
grad av utnytting på 12 %13YA, jf. reguleringsbestemmelsene § 4 B). og tiltaket er dermed
avhengig av dispensasjon for å kunne godkjennes.


Vilkårene for dispensasjon folger av pbI. § 19-2 andre ledd. Bestemmelsen I der slik:


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene hak bestemmelsen det dispenseres fra.


eller hensinene i Im-ens formalsbestemmelse. blir vesentlig tilsidesan I iillegg ma


fordelene tTd a gi dispensasjon tære klart storre enn ulempene ener en sandet


vurdering.'


Fra Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) siteres følgende om bestemmelsens innhold:


- Andre ledd avgrenser kommunens adgang lila gi dispensasjon Vilkaret « særlige


grunner » i gjeldende 2; er erstanet med en mer detaljen angivelse som klargjor og


strummer inn dispensasjonsadgangen. Del kreves at hensynene bak den bestemmelsen det


dispenseres fra ikke blir vesendig tiLsidesan I tillegg må del foretas en


imeresseavvesning. der fordelene ved tillaker ma vurderes opp mot ulempene. Dagens \‘' -


blir pralaisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. men ener den


nye bestemmelsen må deIforeligge klar overvekt av hensvn som taler for dispensaVon.


Ordvalget innebærer at det normah ikke vil være anledning til a gi dispensusj on nar


hensynene bak hestemmelsen det sokes dispensasjon fra fortson gjor seg gjeldende med


styrke.-


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det viscs til at lovgiver i den nye dispensasjonsbcstemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen sed å stille som vilkar at '1/4/-delene ved a gi


dispensasjon- må være "klart storre enn ulempene etter en sumlet vurdering...


Fylkesmannen bemerker videre at det må påvises en klart større fordel ved å innvilge
dispensasjon fremfor å avslå. Del presiseres i den sammenhcng at individuelle forhold og behov
normalt ikke vil være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmyndighetenes
oppgave er å styre arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner som
oppføres i et livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot ofte være skiftende, og
individuelle forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges særlig vekt. Fylkesmannen
understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Som grunnlag for dispensasjon har ansvarlig søker vist til at tiltaket gjelder en enkeltgarasje med
bod som erstauer en parkeringsplass på terreng i tillegg til et tidligere revet tilbygg. Avkjorsel og
atkomstforhold blir ikke endret som folge av tiltaket, og naboene har samtykket til tiltaket.


Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om dispensasjon i vedtak dalert 13.03.2012 Fra
vedtaket siteres følgende


Vurdering av om hensvnet blir vesentlig tilsidesan


Hens3net bak reguleringsbestemmelsens § 4 II) er å begrense tornieutnvaelsen og


byggetettheten. og for å ivarew forhold som hw. luft og romfolelse. I I lolmenkollen tas det


spesielt hensvn til omradets særegenheter og fjernvirkning pa resten av bten. brilket


kommer til syne bl.a i reguleringsplanens formal: a grunnlag for enfortening som







tur hensyn til områdets betydningfbr Uslos bybdcle, ogdets sceregne millakvalnek og
grad av ulnyning er el viktig verktoy fOr å sikre dette.


Tinaket innebærer enjhrtetting av tomten, og medfirer at en tomt som ullerede
overskrider tillan grad av utnynelse, vil ytterligere overskride denne grensen. I
utregningen av %BYA vil tiltaket i stor grad erstane parkeringsareal, og elftkten av
overskridelsen blir storre enn okningen av antall kvadratmeter BYA Den
ynerligere okningen i BYA er 15 m2, men tillakel medfisrer at bebygd areal oker med 40
m' enersom nåværende dpent parkeringsareal blir bebygd


Tiltuket er plassert nære en vei, og tomten og det umiddelbare området rundt er preget av
dette, gjennom sloyskjerm og stottemur mot Ilolmenkollveien. Tinaket vil i liten grad
være synlig for andre enn fOr tiliakshuver, nabo i vest og/ru holmenkollveien.


Til noss fOr at tomten har en relativt stor overskridelse av BYA. vurderes det al


bens,inet bak bestenunelsen ikke er vesentlig tilsidesun. da tonnens beskajfenhet gjor at
tiltuket ikke vurderes å pavirke omradets fjernvirkning på resTenav byen


Vurdering av fOrdeler og ulemper
Fordelene ved a gi dispensasjon:


Tifiakshaver vil kunne opplOre garaVe i onsket storr
Bod kan plasseres i sammenheng med garasjen


Ulemper ved å gi dispensusjon:
Eiendommen har anerede en %BYA som er boyere enn hva planen tillater, og en


okning av dene forer til en ulnynelsesgrad som er vesentlig hoyere enn hva planen
legger, loringer fOr, og enn hva som er vanlig i områdel.


liltaket innebærer enfortening av tomlen på bekaytning av kvanteter som
lys og romfolelse


Plan- og bygningsetuten mener ener ovennevnte fOrdelene ikke er klart storre enn
ulempene ved å gi dispensasjon Jru gjeldende grad uy ulnyttelse. Garasjen vil erstane en
parkeringsfflass pà terreng som ener reguleringsplanens 4 Pij tilforer 25m2BYA.
Gurasjen er dermed av relativi stor storrelse jOr en enkefigarasje. Plan- og
bIgningselaten papeker al reguleringsplanenfremhever at "parkeringsplusser på terreng
skal regnes med Dene er fOr at regelen skal vi.seklart hvor stor del av tomta som bor
beskynes mottsiske inngrep". I dene filfellet onsker man å bebygge en del av tomten
som etter plunens firinger bor beskyttes mot tsiske inngrep.


Pa denne bakgrunn innvilges ikke soknad om dispensasjon."


Klagen fia ansvarlig søker datert 30.03 2012 kan sammenfattes i følgende anførsler:


Klager t:iser til reguleringsplan S-3273 og S-3469, felt 2, § 4 punkt B, der det fremgar at
Ipla tomter fradelt jor 01.01.1991 er bruksureal RRA = 160 m2, selv om det jbrer


til at BYA overstiger nevnte grenser.- Det anføres at det kan fillates at BYA overstiger
lillalte grense da eiendommen ble delt i tre parseller i august 1976 og senere bebygget.


Det anføres at hensynet bak reguleringsplanens krav ni ulnyningsgrad ikke berøres, og
vises til at tiltaket ligger inntil en 7 meter høy støttemur oppført av Oslo kommune i


C-1)
irZ•







•


forbindelse med utvidelse av Flomenkollveien. Tiltaket vil heller ikke være synlig fra
offentlige omgivelser og det foreligger ikke protester.


Plan- og bygningsetaten uttalte følgende til klagers anførsler i forbindelse med sin forberedende
klagebehandling:


"Klagens jorste anforsel viser til reguleringshestemmelsenes § 4. punkt B„som, jor tomter
som er jradelt for 1991, tillater BRA—I60 m2, selv om forer til overskridelse av
%BYA. BRA på tomten oppgis å være 311m2 jør tihaket og 345m2 ener. Bestemmetsen
(§4 8) gir rom jar at det skal tillates 160m2 BRA på tomter skilt jør 1991. selv om dene
medforer overskridelse av %BYA. BRA er her langt over 160m2 og hestemmelsen gir ikke
rom jOr ynerligere overskridelst


Klagens andre anfarsel vi.ver til at hensynet bak reguleringsplanen og bestemmelsen ikke
tilsidesenes. I Plan- og bygningsetalens avslag vurderes


Til tross jar at tomlen har en relativt stor overskridelse av 011an BYA. rurderes det at
hensyned bak bestemmelsen ikke er vesendig tilvidesatt. da tonuens beskalfenhet gjor at
tillaket ikke vurderes å påvirke omradetsfjernvirkning på resten av bven


Ener Plan- og h3gningslovens § 19-2 kreves det også at fordelene ved a gi dispensusjon
må være vesentlig slorre enn ulempene, hvilket Plan- og bygningsetaien har rurdert at
ikke er


Fylkesmannen kan ikke sc at det cr grunnlag for å sette til side kommunens vurdering som sitert
oyer.


Ener vårt syn har kommunen foretatt en konkret og individuell vurdering av de hensyn som
gjor seg gjeldende i saken, herunder hensynet til lys og luft. Etter Fylkesmannens oppfatning
fremstår kommunens skjønnsutcwelse som forsvarlig.


Fylkesmannen er enig med kommunens vurderineer i at vilkårene for å gi dispensasjon fra
reguleringsplanens krav til utnyttelse ikke er til stede. Fylkesmannen slutter seg til kommunens
vurdering av at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er  esenthg større enn ulempene etter en
samlet vurdcring. jf. pb1. § 19-2 andre ledd. Det vises for øvrig til kommunens vurdennger som
Fylkesmannen finner å kunne slutte seg til.


Klagen tas etter dene ikke til følge. og plan- og bygningsetatens vedtak blir stående uendret.


*********
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Møteprotokoll 


9/13  


 


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad 


Møtetid: 02.12.2013 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


Asbjørn Hjertén (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Elin Horn Galtung (H), leder for Vestre Aker bydelsutvalg 


  


Møtesekretær: Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab 


  


 


Åpen halvtime 


 


Det var ingen publikum til stede. 


 


 


Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
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Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


Informasjon 


 


Eskild Rolstad fra KLP Eiendom Oslo AS informerte om prosjekt Slemdalsveien 35-37, 


Frøen som ønskes omregulert til boligformål. 


 


 


Eventuelt 


 


 


Saker til behandling 


63/13 13/00098-17 
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 4. november 2013 
3 


64/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4 


65/13 12/01271-12 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 6 


66/13 13/00399-4 
Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av 


planarbeid 
7 


67/13 13/01462-2 
Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - 


Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering 
8 


68/13 13/01478-2 
Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 
11 


69/13 12/00447-11 
Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for 


Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken 
13 


70/13 13/01121-3 Folkehelsemeldingen - kortversjon 14 


71/13 13/00096-17 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 2. desember 2013 
15 
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Saker til behandling 


 


63/13 Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 4. 


november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 63/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 4. november 


2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 4. november 


2013. 
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64/13 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 64/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 49/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 45/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 195/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2014 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 


vedtak: 


1. 


 


 


 


 


 


 


 


Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 


årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 


a) Pkt. 5.1  Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 


b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV 


c)  Pkt. 5.2.2  Økonomisk sosialhjelp 


d) Pkt. 5.2.3  Enhet for barnehager 


e) Pkt. 5.2.4  Ressursenhet for barn og unge 


f) Pkt. 5.2.5  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 


g) Pkt. 5.2.6  Enhet for forebygging barn og unge 


h) Pkt. 5.2.7  Enhet for barnevern 


i) Pkt. 5.2.8  Enhet for bestiller 


j) Pkt. 5.2.9  Enhet for hjemmetjenester 


k) Pkt. 5.2.10   Enhet for forebygging og rehabilitering 


l) Pkt. 5.2.11  Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse  


2. Bydelsutvalget avvikler 0,6 årsverk som kommunal fastlege 


3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 


funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 8. 


4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 


videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  


5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 


følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  


6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,170 mill. kroner justert med 


prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2014 er  


kr. 620 000. 


7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 


8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2013 


9. Det iverksettes produktivitetstiltak i alle enheter i forbindelse med nedtak av 30 årsverk fra 


01.09.2014. For å redusere risikoen for et svekket tjenestetilbud skal det gjennomføres prosesser 


i alle enheter for å sikre en effektiv og målrettet drift. Prosessene har som hovedmål å øke 


produktiviteten med minst 15% for å frigjøre ressurser. Prosessene skal avsluttes innen 


01.06.2013 


10. For barnehagene i Sørkedalsveien 150/FO bygget er det inngått en leieavtale på 15 år. Det er kun  


Huseby barnehage i FO bygget som i dag har status som permanent barnehage. Pyramiden og 
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Persbråten er midlertidige. Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten 


barnehage og organisere tilbudet i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift 


 


 


Møtebehandling 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen foreslår at saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


 


Votering 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
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65/13 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 65/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 196/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på at planarbeidet nå settes i gang. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


 


 


 


  







 


 7  


 


66/13 Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 66/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 197/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på at planarbeidet nå startes opp. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 
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67/13 Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - Planforslag til 


offentlig ettersyn - Detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 67/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 198/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen merknader til planforslaget for Vækerøveien 195 b, 


Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


BU anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store utbyggingen hele 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-tunellen er etablert, men 


da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant ikke Oslo Bystyre det å 


være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting ved trafikk knutepunktet 


Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget for å få realisert denne 


tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor lagt inn i Oslopakke 3, 


der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. Planprosessen er i full gang 


for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 2016! Vestre Aker 


bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging på Planforslagets 


areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp derfor må det 


etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må benyttes, ikke 


minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges nok 


parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil styrke 


bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 
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Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 


utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-


tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 


ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 


ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 


for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 


lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 


Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 


2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 
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på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 


derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 


benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 


nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 


styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


 


 


 


  







 


 11  


 


68/13 Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 68/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 199/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen merknader til forslag til planprogram for Diakonhjemmet 


østre del. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre og Venstre fremmet følgende felles forslag: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 


 


Votering 


Høyre og Venstres felles forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 
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er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 
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69/13 Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for Sørkedalsveien fra 


Peder Ankers plass til Skansebakken 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 69/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 200/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 
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70/13 Folkehelsemeldingen - kortversjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 70/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 53/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 48/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 209/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 
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71/13 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 2. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 71/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


 


Tas til orientering. 


 


 


Oslo, 2.12.2013. 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 








Informasjon til Tiltakshavere som får klagesaker behandlet i. Byutvikling-, 


miljø- og samferdselskomiteen (BMS) og Bydelsutvalget (BU). 


 


Gjelder sak: Lybekkveien 18 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra 


reguleringsplan. 


 


 


 


Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 27. februar 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


10. februar 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


 


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Bydel Vestre Aker,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 








FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm - Oslo kommune -
Lybekkveien 18 Gnr. 27 bnr. 1768


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 5. juli 2013.


Sakens bakgrunn


Saken gjelder søknad om oppføring av en støyskjerm prosjektert i sammenheng med
oppføringen av to rekkehus med 8 boenheter på en eiendom i Lybekkveien 18. Ansvarlig
søker er Arcasa arkitekter AS og tiltakshaver AS Naturbetong. Tiltaket søkes plassert 1,5
meter fra kant regulert Arnebråtveien, og det er søkt om dispensasjon fra byggegrense langs
vei.


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ga 2. januar 2013 tillatelse til tiltaket.


Vedtaket ble påklaget av Arild Gjervan i brev datert 15.januar 2013.


Arcasa arkitekter AS uttalte seg til klagen i brev datert 7. februar 2013.


Fylkesmannen mottok 8. november en forespørsel fra Torkildsen og Co på vegne av søker om
at Fylkesmannen avventet videre behandling av saken i påvente av mulig dialog og enighet
mellom alle de berørte partene. Advokat Tone Gjertsen i Advokatfirmaet Torkildsen &CO
opplyste i telefonsamtale 11. desember 2013 om at enighet mellom partene ikke ble oppnådd
og at klagen på denne bakgrunn ble opprettholdt.


Bydelsutvalget i Vestre Aker i Oslo kommune tok klagen til følge i møte 19. mars 2013 hvor
det ble vedtatt å omgjøre plan- og bygningsetatens vedtak.


Bydelsutvalgets vedtak lyder:


"Vestre Aker bydelsutvalg har behandlet ovennevnte sak i møte 14. mars 2013 og
fattet følgende vedtak:


Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


---


Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
201215051 05.07.2013 2013/13214-6 FM-J Maria Giessing Kallevik Rødde 13.12.2013


VestreAker bydelsulvalgfinner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse
av 2.1.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende
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regulering hva gjelder regulerte byggegrenser. Bydelsutvalgetfinner at det som konsekvens
av en dispensasjon vil bli redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt bebyggelsen, samt at
tiltaket vil bli liggende relativt tett på vei og naboeiendom mot sydøst. Da en støyskjerm vil
bryte med den visuelle helheten ved trerekken i Arnebråtveien, skal denplasseres bak
trerekkenfor å opprettholde områdets karakter.
Bydelsutvalget mener at byggherre skulle ha vurdert helheten iprosjektet i
prosjekteringsfasen og eventuelt ha redusert utnyttelsesgradenpå et tidligere tidspunkt,
spesielt da det i saken på side 3, av 7, vises til at Plan- og bygningsetaten krever
støyprosjektering ogferdigstillelse av støydempende tiltakfør brukstillatelse anses ivaretatt.


Ønske om en maksimal utnyttelse av et tomteareal skal ikke automatisk medføre at der gis
dispensasjon med de konsekvenser det vil ha i dette tilfellet. Bydelsutvalget anser atfordelen
ved å ikke gi dispensasjon er større enn å gi dispensasjon.


Klagenfra Arild Gjervan tas tilfølge.


Saken sendes til Plan- og bygningsetaten tilfornyet behandling "


Bydelsutvalgets vedtak ble påklaget av advokat Thale Sollien på vegne av tiltakshaver
Naturbetong AS i brev datert 25. april 2013.


Plan- og bygningsetaten fattet nytt vedtak 23. mai 2013, hvor søknaden ble avslått.


Klagen fra tiltakshaver anbefales ikke tatt til følge i kommunens oversendelse datert 5. juli
2013. Av oversendelsen fremgår det at klagen i realiteten også er klage på Plan- og
bygningsetatens vedtak datert 23. mai 2013.


Fylkesmannen mottok 6. august 2013 utfyllende kommentarer fra advokat Thale Sollien.


Fylkesmannen mottok 27. september 2013 klage fra Sameiet i Lybekkveien 18. I brev datert
18. oktober 2013 gav Plan- og bygningsetaten oppreisning for oversittelse av klagefristen, jf.
forvaltningsloven 31 a og foretok forberedende klagebehandling.


På bakgrunn av anmodning fra Fylkesmannen oversendte Plan- og bygningsetaten en
ytterligere redegjørelse i brev datert 21. oktober 2013.


Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og
Miljøverndepartementets rundskriv T-2109.


Fylkesmannen ser slik på saken
Oppføring av en støyskjerm er et tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. plan- og
bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Utgangspunktet i norsk rett er at grunneier fritt
kan utnytte sin eiendom innenfor de materielle skrankene i og i medhold av plan- og
bygningsloven. Dette er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. Offentlige inngrep
i eierrådigheten kan bare gjøres i form av bestemmelser i eller i medhold av loven. Dersom
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søknaden er i samsvar med de materielle reglene i og i medhold av plan- og bygningsloven
har tiltakshaver rettskrav på å få søknaden innvilget.


Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er S-4277, reguleringsplan for Lybekkveien 18
m.fl., vedtatt 27.11.06.


Fra reguleringsplanen § 3 fremgår det følgende:


"For areal regulert til byggeområdefor boliger skal de til enhver tid gjeldende bestemmelser i
småhusplanen gjøres gjeldende (pr. 01.11.2006 S-4220)."


Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å bemerke at en ikke kan legge til grunn enhver
senere vedtatt sett av bestemmelser i småhusplanen uten at reguleringsplanen selv har vært
gjenstand for de prosesser som plan- og bygningsloven krever skal foretas ved en eventuell
reguleringsendring. Dette innebærer etter Fylkesmannens syn at det er reglene i
Småhusplanen S-4220 vedtatt 01.11. 2006 som kommer til anvendelse. Ny vedtatt
småhusplan har ikke virkning for det angjeldende område før det eventuelt foretas en
reguleringsendring av S-4277 i henhold til de prosedyrer som kreves i henhold til plan- og
bygningsloven.


Det er søkt om dispensasjon for regulerte byggegrenser for oppføring av støyskjerm 1,5 meter
fra kant regulert Arnebråtveien som et resultat av støyprosjektering pålagt i forbindelse med
oppføring av nye rekkehus på samme eiendom. Støy fra Arnebråtveien gjør at det er
nødvendig med tiltak for å sikre oppfyllelse av støykravene for de nye boligenes
uteoppholdsarealer.


Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å bemerke at i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-7 nr. 2 kan planmyndigheten sette vilkår for bruk av areal i en
reguleringsplan, herunder vedta en byggegrense. En byggegrense som legges på byggetomta,
vil fremstå som et forbud mot å bebygge arealet mellom grensen og for eksempel veien.
Hvilke former for bebyggelse byggegrensen innebærer et forbud mot å bebygge, beror på en
konkret tolkning av reguleringsplanen.


Plan- og bygningsetaten har i brev datert 21. oktober 2013 redegjort for tolkningen av
inntegnet byggegrense. Fra brevet hitsettes:


"Eiendommen er regulert til byggeområdefor boliger gjennom reguleringsplan S-
4277, vedtatt 27.11.2006. Eiendommen har regulerte byggegrenser. For øvrig gjelder de til
enhver til gjeldende bestemmelser i S- 4022 småhusplanen.


Eiendommen har tidligere hatt regulert byggegrense mot Arnebråtveien gjennom
reguleringsplan S- 1081 vedtatt 30.09.1963. S-1081fastsetter en byggegrense på ca. 30 mfra
midt regulert Arnebråtveien, og la derfor sterkeføringer for utnyttelse av eiendommen.
Omreguleringsarbeide medformål åfastsette nye byggegrenserpå eiendommen ble derfor
startet i 2005.


Med bakgrunn i både byggegrensenes utforming og plassering, samt bakgrunnenfor planen,
finner Plan og bygningsetaten det naturlig å anse byggegrensene som en erstatning for de  
konkrete avstandsbestemmelsene i Veglovas § 29 ogpbl. § 29-4. Det vises her til at
byggegrensene glennomgående holder en avstand 4 meterfra naboeiendom mot nordøst, 5
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meterfra naboeiendom og regulertfriområde mot sørøst, samtforeskriver byggegrenser mot
vei 5 meterfra kant regulert Lybekkveien og 15 meterfra midt regulert Arnebråtveien. Dette
er i tråd med de minsteavstander Plan- og bygningsetaten normalt krever ved bygging mot
vei. Byggegrensene omfatter dermed de tiltak som normalt omfattes av veglovas § 29 ogpbl.
§ 29-4. For byggegrensene mot vei vil dette altså gjelde samtlige konstruksjoner med unntak
av mindre støttemurer og lignende mindre tiltak med en høyde inntil 0,5 m over terreng, samt
åpne gjerder som ikke hindrerfrisikt.


Dette er den tolkning som ligger til grunnfor Plan- og bygningsetatens vedtak i saken."


Fylkesmannen har gjennomgått planens forarbeider. Av disse fremgår det at årsaken til
omreguleringen var at dagjeldende regulering innebar en dårligere utnytting for eiendommen
enn hva småhusplanen på gjeldende tidspunkt åpnet for. Reguleringsplanen tar verken i
bestemmelsen eller i forarbeidene i planen direkte stilling til hva formålet bak byggegrensene
har vært.


Dersom reguleringsplanen og dens forarbeider er taus med hensyn til hva byggegrensen
innebærer, må en etter Fylkesmannens oppfatning kunne innfortolke et utgangspunkt om at
byggegrensen innebærer et forbud mot oppføring av tiltak i plan- og bygningslovens forstand
utenfor denne grensen. Etter Fylkesmannen oppfatning er det i foreliggende sak nærliggende
å se hen til hva som gjelder for byggegrenser mot veg i henhold til vegloven ettersom
støyskjermen i saken søkes oppført mot veg og at det i reguleringsplanen er forutsatt at det
skal etableres støyskjerming. Vegloven § 29 og § 30 regulerer byggegrense mot veg samt
hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.


Fra Vegloven kommentarutgave av 0.A.E.Gauer 1998 s. 133 fremgår det blant annet
følgende om vegloven §30:


"Her gis selve hjemmelenfor byggeforbudet, og kravet til dispensasjonfastslås. I
paragrafen er inntatt hovedregelen om hva som ikke måplasseres innenfor slik byggegrense,
jf § 29. Dette gjelderforskjellige arter byggverk og større innretninger."


Det er Fylkesmannens oppfatning at vegloven § 30 innebærer en vid forståelse av hvilke
former for bebyggelse som omfattes av byggeforbudet.


I Vegloven kommentarutgave av 0.A.E.Gauer på side 135 blir det gjenomgått hva som
omfattes av byggeforbudet og bestemmelsen, hvor det uttales følgende:


"Foruten murer vil ogsåjord og steinvoller rammes. Også støyskjermer eller andre
skjermtiltak som grunneier ønsker å anlegges, rammes. "


Videre fremgår det imidlertid at " det er helt klart at bestemmelsen ikke gir hjemmelfor å
ramme ethvert byggetiltak innfor byggegrensen. En søknad blir å vurdere utfra alle de
hensyn vegmyndighetene skal tajf den generelleformålsparagrafen i lA og den spesielle
bestemmelsen omformålet iførste ledd i denneparagrafen."


Etter Fylkesmannens oppfatning må en i mangel av andre klare holdepunkter i den gjeldende
reguleringsplanen legge en lignende oppfatning til grunn for hvilke former for bebyggelse
som kan oppføres utenfor regulert byggegrense. Fylkesmannen kan etter en helhetlig


4







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


vurdering ikke se at planen i seg selv gir rom for en annen forståelse og kan slutte seg til
kommunens vurdering at støyskjermene er omfattet av byggeforbudet.


Klagene er i stor grad sammenfallende og Fylkesmannen vil i den videre behandling foreta en
felles behandling av disse. Klagerne har i hovedsak anført følgende:


Bydelsutvalget i Vestre Aker har ikke tatt tilstrekkelig stilling til habilitetsspørsmålet,
herunder betydning at tidligere klager på rammetillatelsen Arild Gjervan sitter som
medlem av bydelsutvalget.
At alternativ plassering, som foreslått i bydelens vedtak, vil medføre vesentlige
ulemper i form av tapt areal, vesentlig forringelse av tomteverdien, samt tapt utsyn
At den opprinnelig omsøkte plassering langs eksisterende gjerde vil ha bedre
støydempende effekt enn alternativ plassering.
Bydelsutvalgets begrunnelse er mangelfull og vedtakets formulering tyder på at det
ikke er foretatt en selvstendig vurdering av klagen. Bydelsutvalget har ikke vurdert
vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 tilstrekkelig i sin omgjøring.
Bydelsutvalgets vedtak er delvis basert på utenforliggende hensyn og er derfor
ugyldig.
Bydelsutvalget har ikke i tilstrekkelig grad vurdert konsekvensene av sitt eget vedtak.


I brev datert 6. august 2013 opplyses det av advokat Thale Sollien at tiltakshaver har fått
godkjent en alternativ plassering av støyskjermen i Plan- og bygningsetatens vedtak datert 31.
mai 2013.


For øvrig vises det til klagen i sin helhet.


Ad anførsel vedrørende bydelsutvalgets habilitet
Plan- og bygningsetaten har ved oversendelsen av klagesaken vurdert anførselen som
følgende:


"Klagers hovedanførsler vedrørende habilitet, går utpå at bydelsutvalget som helhet
er å anse som inhabile somfølge av utvalgsleder Arild Gjervans inhabilitet som part i saken.
Plan- og bygningsetaten bemerker atprinsippet om avledet inhabilitet fvl. § 6, tredje
ledd samt kommunelovens § 40.3.c annet ledd —ikke kan sies å komme til anvendelse i saken.
Dette fordi bydelsutvalget er å anse som et kollegialt organ, hvor medlemmene ikke er direkte
underordnet utvalgets leder. Det vises til at utvalgsleder her ikke har instruksjonsmyndighet
over utvalgets øvrige medlemmer. Leders inhabilitet vil dermed ikke automatiskføre til at
utvalget som helhet blir inhabil i saken. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at detforeligge
andre særligeforhold som nevnt § 6 annet ledd som ville medført at øvrige av
bydelsutvalgets medlemmer var inhabile i saken."


Klager har anført at hele bydelsutvalget er inhabile i saken som følge av utvalgsleder Arild
Gjervans inhabilitet som part i saken. Forvaltningsloven § 6 tredje ledd jf. kommuneloven
§ 40 nr 3 bokstav c annet ledd om avledet inhabilitet lyder som følgende:


"Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av
en direkte underordnet tjenestemann i sammeforvaltningsorgan."
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Jf.
"Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta


ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av sakenfor
klageinstansen."


Fylkesmannen vil bemerke at formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser,
opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det
sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at
allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er
ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig dersom en folkevalgt
eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at et
vedtak blir ugyldig.


Det fremgår av forvaltningsloven § 10 at inhabilitetsreglene også gjelder for "enhver annen
som utfører tjeneste eller arbeidfor etforvaltningsorgan. Dette innebærer at folkevalgte
representanter i kommunale kollegiale organer også er omfattet av reglene om inhabilitet.


Reglene om avledet inhabilitet innebærer at også underordnede blir inhabile til å treffe
avgjørelsen i saken. Av kommunens oversendelse fremgår det at leder av Bydelsutvalget i
Vestre Aker er inhabil da han er part i saken. Spørsmålet blir i det videre blir hvorvidt resten
av Bydelsutvalget er inhabil som følge av leder er inhabil. Bydel Vestre Aker er et kollegialt
organ som innebærer at organet treffer et felles vedtak som et kollegium. Det er ikke lederen
som treffer den endelige avgjørelsen slik som ved hierarkiske organ.


I Woxholth " Forvaltningsloven med kommentarer " 2006 4. utgave side 184 fremgår det
klart at det i slike kollegiale organer som Bydel Vestre Aker er, ikke vil oppstå avledet
inhabilitet så lenge lederen fratrer før vedtak i saken blir truffet. I kommunens oversendelse
av klagesaken fremgår det at Arild Gjervan har forlatt alle fora hvor saken har vært til
behandling. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn slutte seg til kommunens vurdering og er
kommet til at det i samsvar med reglene i forvaltningsloven ikke foreligger inhabilitet i saken.
Fylkesmannen kan imidlertid til en viss grad også si seg enig med klagers anførsel i at
bydelsutvalget i en slik situasjon hvor leder er klager, med fordel kunne ha oversendt saken til
BUK. Dette for å sikre at det i ettertid ikke kan reises spørsmål om bydelsutvalgets habilitet
samt å sikre at partene i saken har tillit til at de vurderinger som gjøres utelukkende baseres på
relevante hensyn og på en uhildet måte .


Klagers anførsel har ikke fort fram.


Ad anførsel at bydelsutvalget i Vestre Aker ikke har vurdert konsekvensene av sitt vedtak: 
Klager anfører at bydelsutvalget i Vestre Aker ikke i tilstrekkelig grad har vurdert
konsekvensene av omgjøring av gitt dispensasjon. Klager viser til at avslag på dispensasjon
vil komme i vesentlig konflikt med gitt rammetillatelse og vil i praksis gjøre boligene
ubeboelige.


Fylkesmannen vil bemerke at bydelsutvalget kun har kompetanse til å ta stilling til hvorvidt
dispensasjon skal gis eller ikke. Rammetillatelsen som sådan er utenforliggende for hva
bydelsutvalget tar stilling til. At et avslag på dispensasjon vil skape vanskeligheter for gitt
rammetillatelse kan være et moment i vurderingen av hvorvidt fordelene ved å gi
dispensasjon klart vil overstige ulempene. Dette vil imidlertid ikke ha betydning for
gyldigheten av bydelsutvalgets omgjøringsvedtak.
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Klagers anførsler har ikke ført fram.


Ad anførsel at dispensasjon ikke tilstrekkelig er vurdert:

Klager har anført at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har vurdert vilkårene i plan- og
bygningsloven § 19-2 og at bydelsutvalgets begrunnelse for omgjøring ikke er tilstrekkelig.
Videre er det anført at den alternative plasseringen, som foreslått i bydelens vedtak, vil
medføre vesentlige ulemper i form av tapt areal, vesentlig forringelse av tomteverdien, samt
tapt utsyn. Videre et det anført at den opprinnelig omsøkte plassering langs eksisterende
gjerde vil ha bedre støydempende effekt enn alternativ plassering.


Hjemmelen for å dispensere fremgår av pb1.§ 19-2, som etter første til tredje ledd lyder slik:


"Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelserfastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkårfor dispensasjonen.


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseresfra,
eller hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg måfordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseresfra saksbehandlingsregler,


Veddispensasjon fra loven ogforskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. "


Fra Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) siteres følgende om bestemmelsens innhold:


"Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. Vilkåret « særlige
grunner » i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjør og
strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det
dispenseresfra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må detforetas en interesseavveining,
derfordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 blirpraktisert slik at
det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye bestemmelsen må det
foreligge klar overvekt av hensyn som talerfor dispensasjon. Ordvalget innebærer at det
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det
søkes dispensasjonfra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke."


Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av:
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at "fordelene ved å gi
dispensasjon" må være "klart større enn ulempene etter en samlet vurdering." Fylkesmannen
bemerker videre at det må påvises en klart større fordel ved å innvilge dispensasjon fremfor å
avslå. Det presiseres i den sammenheng at individuelle forhold og behov normalt ikke vil
være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmyndighetenes oppgave er å styre
arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner som oppføres i et
livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot ofte være skittende, og mdividuelle
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forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges særlig vekt. Fylkesmannen
understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Fylkesmannen understreker videre at vurderingen av hvorvidt dispensasjon skal gis er
toleddet. For det første må kommunen ta stilling til hvorvidt vilkårene for å gi dispensasjon er
oppfylt. Dersom vilkårene er oppfylt er det opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon
skal gis eller ikke i det konkrete tilfellet. Tiltakshaver har i utgangspunktet ikke noe rettskrav
på å få innvilget dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt.


Bydel Vestre Aker har i foreliggende sak konkludert med at hensynet ikke blir vesentlig
tilsidesatt, men at fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart overstiger ulempene. Fra
Bydelsutvalgets dispensasjonsvurdering fremgår det følgende:


"Vestre Aker bydelsutvalgfinner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens
rammetillatelse av 2.1.2013 om i medhold avplan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon
fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser.
Bydelsutvalgetfinner at det som konsekvens av en dispensasjon vil bli redusert inntrykk av
åpenhet og luft rundt bebyggelsen, samt at tiltaket bli liggende relativt tett på vei og
naboeiendom mot sydøst. Da en støyskjerm vil bryte med den visuelle helheten ved trerekken i
Arnebråtveien, skal den plasseres bak trerekkenfor å opprettholde områdets karakter.


Fylkesmannen viser til at bydelsutvalget ved denne vurderingen synes å legge til grunn at
hensynet bak bestemmelsen om byggegrense er å sikre lys, luft og åpenhet mellom
bebyggelse samt å sikre avstand til vei og grenser.


Fylkesmannen kan av gjeldende reguleringsplan og dens forarbeider ikke se klart hva
hensynet bak Vedtattebyggegrenser er. Som nevnt ovenfor er det Fylkesmannens oppfatning
at byggegrensene er ment som erstatning for veglovens øvrige bestemmelser om avstand til
veg. Dette sett hen til at eiendommen ligger i et vegkryss. Etter Fylkesmannen oppfatning kan
en vanskelig ta stilling til om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved
innvilgelse av en eventuell dispensasjon, uten å ta stilling til hvilke hensyn byggegrensen i
dette konkrete tilfellet er ment å ivareta og hvordan en har kommet til dette. Dette sett hen til
at reguleringsplanen og dens forarbeider er taus omkring årsaken til at byggegrensene ble
vedtatt. Etter Fylkesmannens oppfatning innebærer det at kommunen ikke i tilstrekkelig grad
har vurdert om det kan gis dispensasjon i samhold med hva plan- og bygningsloven § 19-2
ligger opp til. Fylkesmannen presiserer at det er først dersom hensynet bak bestemmelsen ikke
blir vesentlig tilsidesatt at en skal foreta en vurdering av hvorvidt fordelene overstiger
ulempene.


Plan —og bygningsetaten har i brev datert 21.oktober 2013 foretatt en nærmere redegjørelse
knyttet til hensynet bak byggegrensen. Fylkesmannen er imidlertid av den oppfatning at slike
etterarbeider ikke har tilstrekkelig vekt, når det for Fylkesmannen fremstår som usikkert hva
som er blitt lagt vekt på i dispensasjonsvurderingen.


Fylkesmannen finner imidlertid grunn til å foreta enkelte merknader knyttet til kommunens
avveining av fordeler og ulemper ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon. Fordelene ved
å gi dispensasjon er at støyskjermene vil medføre tilfredsstillelse av krav til maksimalt
støynivå på uteoppholdsareal og fasader. Ved plassering av støyskjermen slik som omsøkt vil
en sikre at en større del av uteområdet vil være innenfor gjeldende støykrav og dermed
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tilfredsstille kravet i reguleringsplanen. Videre vil en ved innvilgelse av dispensasjon sikre
store og brukbare uteoppholdsarealer for de nye rekkehusene som skal bygges.


Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har tatt stilling til hvorvidt den omsøkte plasseringen
er til ulempe for trafikk eller kommer i strid med hensyn til trafikksikkerhet. Etter
Fylkesmannens oppfatning kunne kommunen med fordel ha tatt stilling til dette da dette vil ha
betydning for hvorvidt omsøkte plassering kan godkjennes.


Av kommunens oversendelse fremgår det at Bydelsutvalget i Vestre Aker har vurdert at
omsøkte dispensasjon vil medføre ulemper som redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt
bebyggelsen, samt at tiltaket blir liggende relativt tett på vei og naboeiendom mot sørøst.
Videre vil en kunne tilfredsstille kravene til maksimal tillatt støynivå ved en annen plassering
enn utenfor regulert byggegrense. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen i avslaget på
omsøkt dispensasjon har foretatt en reel avveining av om fordelene ved å gi dispensasjon klart
overstiger ulempene.


Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering i denne saken knapp og er
ikke i tilstrekkelig grad knyttet opp i mot systematikken i plan- og bygningsloven § 19-2.
Fylkesmannen kan ikke se at Bydelsutvalget i sin vurdering av om dispensasjon skal gis har
tatt hensyn til fordelene ved en plassering av støyskjermen slik som omsøkt. Fylkesmannen
vil i denne sammenheng poengtere at hva som kan kreves av kommunens
dispensasjonsvurdering må ses i sammenheng med begrunnelsen som fremgår om søknaden
om dispensasjon.


Klagers anførsel har ført frem.


Ad anførsel at bydelsutvalget vedtak er basert på utenforliggende hensyn 

Klager anfører at Bydelsutvalget i Vestre Aker i sin begrunnelse har tatt utenforliggende
hensyn ved at det er inntatt momenter som vedrører selve godkjenningen av byggeprosjektet.


Fra Bydelsutvalgets begrunnelse gjengis:


"Bydelsutvalget mener at byggherre skulle ha vurdert helheten iprosjektet i
prosjekteringsfasen og eventuelt ha redusert utnyttelsesgradenpå et tidligere tidspunkt,
spesielt da det i saken på side 3, av 7, vises til at Plan- og bygningsetaten krever
støyprosjektering ogferdigstillelse av støydempende tiltakfør brukstillatelse anses ivaretatt..
Ønske om en maksimal utnyttelse av et tomteareal skal ikke automatisk medføre at der gis
dispensasjon med de konsekvenser det vil ha i dette tilfellet. Bydelsutvalget anser atfordelen
ved å ikke gi dispensasjon er større enn å gi dispensasjon."


Fylkesmannen bemerker at bydelsutvalget i Vestre Aker kun har myndighet til å vurdere
spørsmålet om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan skal innvilges eller ikke. Hvorvidt
den tidligere godkjente bebyggelse på eiendommen kan tillates eller ikke er opp til Plan- og
bygningsetaten. Dette følger av Oslo kommunes delegasjonsreglement s. 365.


Fylkesmannen vil videre presisere viktigheten av bygningsmyndigheten bare tar stilling til det
tiltak som er omsøkt, og hvorvidt dette tiltaket kan tillates eller ikke. Hva ansvarlig søker
altern2tivt kunne ha omsøkt istedenfor er ikke en del av det bygningsmyndighetene skal ta
stilling til med mindre dette skal anses for veiledning for hvilke type tiltak som kan tillates.
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Fylkesmannen er av den oppfatning at bydelsutvalget tilsynelatende har lagt vekt på et
utenforliggende hensyn. Slik Fylkesmannen ser det, er det faktum at naboer og bydelsutvalget
helst hadde sett at tiltakshaver hadde redusert utnyttelsen, neppe et relevant moment i den
dispensasjonsurdering bydelsutvalget skulle foreta. Fylkesmannen vil påpeke at behovet for
støyskjerm for å skjerme bebyggelsen og utearealer oppstår som en følge av støy fra trafikken
på de tilliggende veier. Dette behovet vil formodentlig oppstå uavhengig av om
utnyttelsesgraden på eiendommen utnyttes fullt ut eller ikke og hensiktsmessigheten av å
plassere støyskjermen nærme støykilden, altså veien, synes også å gjøre seg gjeldende
uavhengig av størrelsen på bebyggelsen som skal skjermes.


Oppsummering


Fylkesmannen finner på bakgrunn av sviktende begrunnelse, samt det forhold at det er
vektlagt et for sakens tema utenforliggende hensyn, grunn til å oppheve kommunens vedtak
og hjemvise saken for ny behandling.


Slutning


Kommunens vedtak oppheves.


Fylkesmannens vedtak er endelig.


Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.


Nødvendige sakskostnader for å få endret vedtaket kan kreves dekker etter forvaltningsloven
§ 36. Evt. krav må fremsettes for Fylkesmannen innen tre uker.


Med hilsen


Merethe Helstad
avdelingsdirektør


Marius Vamnes
seniorrådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Arild Gjervan
Oslo kommune Bydel Vestre Aker
Torkildsen, Tennøe & co Advokatfirma AS
AS Naturbetong
Arcasa arkitekter AS


Lybekkveien 14 G
Sørkedalsveien 150 B
pb 2884 Solli
Sørkedalsveien 7
Sagveien 23 C III


0772
0754
0230
0369
0459


OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
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HVORDAN LESE DOKUMENTET?
Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for planforslaget, og
Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av dokumentet, men der det
står "Forslagsstillers tekst" (hovedsakelig del 2 og 4) har Plan- og bygningsetaten ikke redigert i denne.
Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.


SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2013.
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1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET


1.1 SAMMENDRAG
Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia drikkevannsbasseng mot forurensning.
Vannbassenget og en 4 meter bred buffersone rundt anlegget foreslås regulert til bebyggelse og anlegg:
vannforsyningsanlegg, resten av arealet til Grønnstruktur: friområde.
Hele planområdet foreslås regulert med hensynssone: sikringssone: vannforsyningsanlegg for å sikre
Setra vannbasseng mot aktiviteter som kan forårsake forurensning av ferskvannbassenget.
Voksenåsbekken som renner i åpent løp langs østre tomtegrense er sikret som bestemmelsesområde med
bestemmelse om at bekk og kantvegetasjon langs bekkedraget skal bevares.


Området er i dag regulert til barnehage, og både bydelen og omsorgsbygg er imot en omregulering fordi
det fortsatt er behov for regulert barnehageareal i bydelen. Ros-analysen viser på den annen side at
barnehage medfører for stor risiko for forurensning av vannbassenget, mens restarealet rundt
vannbassenget er for lite og bratt til å etablere en barnehage.
Over vannbassenget ligger en gresslette som brukes til uorganisert lek og ballspill. Dette er en viktig
ballbane i et nabolag hvor det er langt til nærmeste skole, idrettsplass eller egnet friområde.
Planforslaget innebærer at det tillates terrengbearbeiding av sletta for å forhindre forurensning av
vannbassenget og en rekkefølgebestemmelse som krever at ballbane etableres i størrelse 10x30 meter,
dersom en slik terrengbearbeiding gjennomføres.
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP


1.2.1 Skisse —eksisterende situasjon
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Gjeldende reguleringsplan - stiplet strek viser eiendomsgrense for gnr/bnr 33/ 948


1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep


Planforslag —planavgrensning følger eiendomsgrensen til gnr/bnr 33/948 og 1285
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER
Forslagsstiller: Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten,
Kontaktperson; Terje Rødberg,
e-post; terje.rodberg(ibvav.oslo.kommune.no


Fagkyndig: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika, tlf 67 57 10 00,
Kontaktperson Heidi Jensen, telefon 67 57 16 96
epost; heidijensen@norconsult.com


Eieropplysninger
Gnr. 33 bnr. 948, Oslo kommune
Gnr. 33 bnr. 1285 G.Grøntvedt


Arealstørrelse — planområde
Planområdet totalt: 4012 m2
Areal for hvert formål:
Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg 407 m2
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Vei; annen eierform 249 m2
Grønnstruktur: Friområde 1 og 2 (hhv 1573 og 1782 m2)3204 m2
Hensynssoner: Andre sikringssoner H190, 4012 m2
Bestemmelse område for bekk: 719 m2


Arealstørrelse — ny bebyggelse
Ingen ny bebyggelse tillates.


Arealstørrelse — eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Delvis nedgravd: BRA=407 m2


Utnyttelse m. m.
Området er ferdig utbygd. Området er regulert med eksisterende grunnflater og høyder.


Parkering
Parkering opparbeides i hovedsak iht. kommunens norm og skal tilrettelegges for stor lastebil. Parkering
tillates opparbeidet innenfor regulert Grøntstruktur: friområde


Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskrift.
Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.


Kunngjøring og varsling/Varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 14.januar 2011 i Aftenposten og elektronisk på følgende
internettadresse: http://www.vav.oslo.kommune.no/kunngjoringer/
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 12.januar 2011


SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2014.
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2. FAKTADEL


2.1 BAKGRUNN
Vann- og avløpsetaten ønsker å styrke sikringen av sine vannressurser og vannforsyningsanlegg.
En gjennomgang av VAV sine vanninstallasjoner har avdekket at for Voksenlia rentvannsbasseng er ikke
arealbruken sikret i gjeldende reguleringsplan.
Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia vannbasseng mht. arealbruk og å sikre at det ikke tillates
bruk av planområdet som kan gi forurensing i drikkevannet.


2.2 PLANSTATUS


2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus


Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealbruk for Oslo, vedtatt 16.12.2009. Bakgrunnen for planen er
den nye plandelen i Plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1.7.2009. Arealdelen innebærer ingen
endring av eksisterende juridisk bindende arealformål.
Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 vedtatt 11.juni 2008 peker på at økningen i befolkningstettheten tilsier
økt oppmerksomhet om betydningen av lokalt tilgjengelige grøntområder, torg og møteplasser med god
kvalitet.
Kommunedelplan, grøntplan for Oslo vedtatt 15.desember 1993 er en prinsipplan for den overordnete
grøntstrukturen. Et av prinsippene er at ulike typer offentlig tilgjengelig grønne arealer med ulik rolle
bevares som viktig element i grøntstrukturen.
Det er ikke registrert noen forhold i plankartet for planområdet, men i retningslinjene står det at i et
område 20 meter eller nærmere fra strandlinjen for vassdrag bør det ikke oppføres ny bebyggelse.
Byøkologisk program vedtatt 11.6.2003. 1planen skal
- Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal beholdes.
- Områder av verdi for friluftslivet skal sikres.
- Byøkologisk program vektlegger at Oslo skal ha godt drikkevann og et godt fungerende vannkretsløp og
viser til at «Hovedplan for Oslos drikkevannsforsyning» legges til grunn for videreutvikling av
drikkevannsforsyningen. Vannforbruket og lekkasjer på ledningsnettet søkes redusert og
drikkevannskildene utviklet slik at innbyggerne sikres drikkevann også i tørkeperioder.
Drikkevannskvaliteten skal tilfredsstille EUs krav i norsk forskrift.


Gjeldende regulering:
S-3273, 23.10.1991: Området er regulert til: Byggeområde for offentlig /allmennyttig formål (barnehage)


Pågående planarbeid:
Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone ble sendt til politisk behandling 14.
mars 2010.


2.2.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering


Planområdet er regulert med 20% BYA
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2.3 EKSISTERENDE FORHOLD


2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse


Området framstår i hovedsak som ferdig utviklet. Potensialet for fortetting vurderes som begrenset jamfør
Kommuneplan 2008, Oslo mot 2025. Gjeldene reguleringsplan tilrettelegger for noe fortetting ved regulert
barnehageformål på tomta.
Bebyggelse rundt planområdet består stort sett av boligbebyggelse. Selve planområdet framstår som en
grønn lunge i et utbygd område.


Landskap
Grunnforhold: Berggrunnen består av alkaligranitt (ekeritt), finkornet. Løsmassekart viser bart fjell,
stedvis tynt dekke. Ingen rapporterte skredhendelser. Det er ikke er gjort detaljert kartlegging i området —
vurderinger er gjort over et større område (kilde NGU).
Landskapsmessige forhold og vegetasjon: Tomta ligger i en sørvendt åsside. Den faller fra nord mot sør,
med en høydeforskjell på 20 meter fra høyeste til laveste punkt (kote 356 -236).
Nordre del av planområdet består av atkomstvei samt gressplen over bassengtak.
Midtre del av planområdet består av atkomstvei og parkeringsplass foran byggets sørfasade. Pga.
skrånende topografi er sørfasaden synlig, mens resten av vannbassenget ligger under bakken.
Søndre del av planområdet framstår som naturtomt med en opparbeidet sti til nedenforliggende bolig
(gnr/bnr 33/954). VAV opplyser at det ikke foreligger avtale om atkomst for denne. I sørvestre hjørne er
det oppført et lite veksthus, VAV kjenner ikke til hvem som har oppført dette eller hva det brukes til.
Bekk går langs østre tomtegrense.
Med delvis nedgravd basseng med gressplen på bassengtaket, framstår tomta som grønn og lite bebygd.
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Natur- og ressursgrunnlaget
Under bakken/delvis nedgravd er det et eksisterende drikkevannbasseng, som forsyner deler av byens
befolkning med drikkevann.
På bakken er det et park- og naturområde. Deler av drikkevannsbassenganlegget er synlig (primært søndre
fasade).


Teknisk infrastruktur
Voksenlia rentvannsbasseng er et eksisterende anlegg. Bassenget er en viktig del av byens infrastruktur
mht. vannforsyning. Ca. 6000 abonnenter forsynes med drikkevann fra dette rentvannsbassenget.
Nettstasjon er oppført i tomtens nordvestre hjørne.
Hafslund opplyser at de har kabler i området.


Verneinteresser og historikk
Naturverdier: Ingen registrerte.
Kulturminner: Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller ved planområdet. Byantikvaren opplyser
at installasjoner i forbindelse med vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner som
Byantikvarer ikke har hatt en systematisk gjennomgang av.
Historikk: Rentvannsbassengene Ullern, Besserud, og Setra ble tatt i bruk hhv 1912, 1915 og 1940. Etter
hvert som bebyggelsen kom høyere og høyere opp i åsen, ble det nødvendig å bygge ytterligere et basseng
for å kunne sikre vannforsyningen; Voksenlia. Bassenget har et volum på 12 000 m3og høyden er på ca.
kote 350. Bassenget ble tatt i bruk 1957, tegnet av Oslo vann- og kloakkvesen.


Trafikkforhold
Tomten er tilgjengelig med kollektivtrafikk, med 10 min gangavstand fra Voksenlia t-banestasjon (ca. 350
m). Tomten har god tilgjengelighet med bil. Hospitsveien er kommunal vei, fartsgrense 30 km/t.


Atkomst, parkering:
Atkomst til eiendommen er fra Hospitsveien (kommunal vei). Atkomsten går over eiendommen gnr/bnr
33/1285. Parkeringsplass for biler knyttet til drift av vannbassenget er etablert på sørsiden av
vannbassenget. Naboeiendom i øst, gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over
gjeldende eiendom (leieavtale fra 2007).


Miljøfaglige forhold
Forurenset grunn: Ingen kjente målinger.
Området er ikke inngjerdet og er åpent for allmennhetens bruk. Den gjennomførte sårbarhetsvurderingen
konkluderer med at det er fare for innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng (jamfør avsnitt
nedenfor Risiko- og sårbarhet).


Forhold til Naturmangfoldsloven
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk
av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.
Forslagsstiller vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende: I Oslos kommunes naturdatabase
foreligger ingen registreringer av regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på tomta. Det vurderes at
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planforslaget vil ha en gunstig effekt på det naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer på området per i
dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Planforslaget vil derfor ikke vil berøre
naturmangfoldet i negativ grad.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha
for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Ikke relevant, jamfør kommentar over.
§10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.
Ingen fysiske tiltak planlegges. Ved vedlikehold vil eventuelle gravearbeider kunne medføre inngrep lokalt
over/rundt bassengtak og rørgater. Disse vil ikke påvirke økosystemet som helhet, men enkelttrær/busker
og annen vegetasjon kan bli fjernet.


(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltalcshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig utfra tiltakets og skadens karakter.
Tiltakshaver dekker kostnader for å redusere fremtidige skader på naturmangfoldet.


(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, utfra en samlet vurdering av tidligere, nåværende ogfremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Ved eventuelle inngrep i friområde, skal det i anleggsfase under gravearbeid tas særlig hensyn til
eksisterende naturmiljø (sikres ved reguleringsbestemmelse § 6.4).


Risiko- og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området. ROS-analysen følger saken som
eget vedlegg. Det framgår av denne at det per i dag foreligger et høyt, uakseptabelt risikonivå med hensyn
på vannkvalitet. Sambruk av arealet til vannforsyningsanlegg og barnehage ikke er akseptabel.


Drøfting av sannsynlighet:
Bassengets konstruksjon innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som hindrer
innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
Området blir i dag forvaltet av Friluftsetaten og fremstår som et område hvor det drives mye lek og
aktivitet.
Det er flere årsaker til at det kan oppstå uønsket brudd i membranen, for eksempel (listen er ikke
uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden


Volleyballnett som settes opp på området.


Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.


Hunder som graver.


Barn som leker på området og graver i jorden.


Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.


Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.


Røtter på trær som står nært basseng/ ledningsnett ut fra basseng.







Saksnr: 201003148-44 Side 11 av 27


Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende reguleringsplan legger
opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 årlig sannsynlighet.


Sosial infrastruktur
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet.
Kollektivtrafikk: Både t-bane og buss, se avsnitt «Trafikkforhold» ovenfor.


Barns interesser
Området synes benyttet av barn i nærområdet primært til uorganisert lek. Ved befaring på eiendommen ble
det registrert fotballmål i hver ende av gressletten over bassengtaket. I forhold til gjeldende
reguleringsplan, skal området utbygges til barnehage noe som vil medføre etablering av ny bebyggelse
samt lekeplass og møblering med lekestativer.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er ikke kjent noen alternativ leke eller sportsplass som egner seg til ballspill i
planområdets nærområde.


Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet, hverken terreng eller anlegget i seg selv.


Juridiske forhold
Tinglyste heftelser på gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
1959: Oslo Lysverker gis tillatelse til å sette opp og ha stående en transformatorkiosk.
2005: Gnr/bnr 33/1116 (Hospitsveien 7) gis tinglyst rett til atkomst, vedlikehold av denne og rett til kjøp
av atkomstarealet. Atkomstarealet er i dag fraskilt fra bnr 948.
2006: Gnr/bnr 33/1116 gis tinglyst rett til å legge stikkledninger for vann og avløp over den ubebygde del
av gnr/bnr 33/948 frem til offentlig ledning, samt rett til vedlikehold av disse.


Leieavtale:
Gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over bnr 948, vannbassengtomta.
Varighet for leieavtalen: 3 måneders oppsigelse.
Atkomst til gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
Atkomsten går fra kommunal vei Hospitsveien via gnr/bnr 33/1285. Denne er på 93 m2:Statens kartverk
v/tinglysningen opplyser at det ikke er registrert noen heftelser eller servitutter på bnr 1285.
Hjemmelshaver til bnr 1285 er opplyst til å være en G. Grøntvedt, adresse/ fødselsnummer er ikke
registrert. Bnr 1285 ble opprettet 10/8 1951, utskilt fra gnr/bnr 33/949. I målebrevet står det blant annet at
«Parsellen skal sammenføyes med gnr 33. bnr. 948 til ett matrikkelnummer. Forretningen er rekvirert av
Oslo kommune ved Vann- og kloakkvesenet på vegne av hjemmelsinnehaver ifølge fullmakt.»
Forslagsstiller har prøvd å oppspore registrert hjemmelshaver av bnr 1285, G. Grøntvedt, uten hell.


Interessemotsetninger
Bydelen ønsker å opprettholde gjeldende regulering til barnehagetomt. Naboer i nærmiljøet ønsker å
benytte gressletten til blant annet ballspill. VAV anser begge forannevnte som uforenlig med drift av
drikkevannsbasseng
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2.3.2 Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt


Tema Oppstarts-
møte


Offentlig
ettersyn


Politisk
behandling


Kort utkvittering eller henvisning
til hvor omtales


Naturmangfold






uaktuelt






Det er sjekket i databasen, ikke
registrertnaturmangfoldi/ i nærhet
av planområdet.Henvisningtil
naturmangfoldloven.


Ras






uaktuelt






Omtales i 2.4.1 og 2.7 og i ROS-
analysen


Flom






uaktuelt






Omtales i ROS-analysen


Geologiskeforhold






uaktuelt






Omtales i ROS-analysen


Kulturminner






uaktuelt






Omtales i 2.2.1


Støy






uaktuelt






Omtales i 2.4.1


Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegg
og nettstasjon






aktuelt






Omtales i 2.2.1 og 2.4.1 og i
ROS-analysen


Barn og unges
interesser






aktuelt






Omtales i 2.4.1


2.4 PLANFORSLAGET


2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder


Hovedformål Underformål
Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei
Grønnstruktur: Friområde


Hensynssoner:
Andre sikringssoner; vannforsyningsanlegg H190


Grad av utnytting og høyder
Eksisterende vannforsyningsanlegg reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Området er ferdig
utbygd og består av drikkevannsbasseng med garasje (delvis nedgravd) og vannledninger/ rørgater under
bakken.


Bebyggelsens plassering
Bebyggelse reguleres med eksisterende plassering.


Nettstasjon tillates innenfor formålet forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og drift av friområdet.
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2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser
Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegget sikres med en sikringssone med bestemmelser, H190 over hele planområdet, samt
regulering av den fysiske konstruksjonen til formål Bebyggelse og anlegg —vannforsyningsanlegg.
Nettstasjon sikres tillatt innenfor friområdet, men reguleres ikke på en konkret plass.
Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert. Trær
og busker tillates ikke innenfor sikringssonen 1-1190,uten godkjenning fra VAV.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene sikres i planforslaget ved at eksisterende grønnstruktur omreguleres fra barnehagetomt
til friområde. Friområdet skal være offentlig.
Bekk med kantvegetasjon sikres ved bruk av grense for bestemmelser 1,jf. reguleringsbestemmelsenes §8.
Forslagsstiller foreslår
Plan- og bygningsetatens kommentar
Lekeplass/ ballbane i størrelse 10x30 meter sikres i område. Rekkefølgebestemmelse sikrer at
en slik lekeplass etableres i planområdet før evt. terrengbearbeiding av bassengtaket kan
gjennomføres. Forslagstiller har sendt inn tilleggsinformasjon som viser hvordan en slik
lekeplass kan ligge. I utgangspunktet ble en lekeplass i størrelse 10x40 meter forsøkt
innpasset. Da dette ville medført et større terrengarbeid med støttemurer er kravet redusert til
10x30 meter.


Trafikkforhold
Avkjørsel til Gnr/bnr 33/948 og 33/1371 sikres.
Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegget tillates.


Landskap
Planforslaget legger opp til at eksisterende topografi i opprettholdes, med unntak av eksisterende gressplen
over bassengtak som tillates gjort kupert og nødvendig terrengbearbeiding for å lage liten ballbane annet
sted i planområdet. Eksisterende vegetasjon og grønnstruktur sikres som friområde, men det tillates ikke
trær og busker over bassengtaket.
Det kan tillates tiltak som forstøtningsmurer, trapper, og nødvendige konstruksjoner, forutsatt godkjenning
av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget og ansvarlig myndighet for drift av friområdet.


2.5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET


2.5.1 Forslagsstillersredegjørelsefor konsekvenserav planforslaget.
Forslaget vurderes i hovedsak til å være i tråd med overordnede planer og mål. Planforslaget er i strid med
gjeldende reguleringsplan som regulerer tomten til byggeområde for barnehage.
Forslaget legger opp til sambruk av arealer: Vannforsyningsanlegget med bygning og rørgater sikres,
samtidig som eksisterende grøntareal på eiendommen sikres som friområde til allmennhetens bruk. Ved
eventuell konflikt mellom de ulike formål, skal hensynet til vannforsyningsanlegget prioriteres.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene styrkes ved forslaget, da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten.
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Landskap
Konsekvens av planforslaget er at landskap kan opprettholdes stort sett uendret i forhold til eksisterende
situasjon. Over bassengtaket tillates terreng endret fra flatt til kupert. Videre kan trær og busker over
vannforsyningsanlegget, rørgater tillates fiernet dersom VAV ser behov for dette.
Verneinteresser
Det foreligger ingen registrerte verneinteresser, eksisterende bygning er derfor i planforslaget ikke foreslått
sikret som kulturminne.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Vannbassenget ble tatt i bruk i 1957 og Byantikvaren vurderer pumpehuset som et nyere kulturminne.
Planforslaget legger til rette for fri ferdsel over og rundt bassenget for at allmennheten skal kunne
oppleve kulturminnet, slik Byantikvaren ber om. 



Miljøfaglige forhold
Konsekvens av planforslaget er at vannforsyningsanlegget sikres. Eksisterende bekk med kantsone og
vegetasjonsbelte sikres mot nedbygging. Ved omregulering fra barnehagetomt i gjeldende reguleringsplan
til foreliggende planforslag, vil økt luft- og støyforurensning som følge av en mulig barnehage bortfalle.
Planskissen får ingen konsekvenser for sol- og skyggeforhold, heller ikke for grunnforhold. Identifisert
forurensningskilde iht. ROS-analysen reduseres til akseptabelt nivå.


Forholdet til Naturmangfoldsloven:
Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt for eksisterende vegetasjonen og vekstvilkår, jamfør
omregulering fra byggeområde for barnehage til foreliggende planforslag. Planforslaget åpner for at
enkelttrær og busker over bassengtak og rørgater, fjernes. Helhetsvurderingen er likevel at planforslaget vil
berøre naturmangfoldet positivt, da arealet rundt basseng og på bassengtak sikres som friområde.
For bekken er konsekvens av planforslaget at vassdraget med strandsone ikke bare sikres mot nedbygging,
men også sikres mot tiltak som kan forringe vassdragets økologiske funksjon.


Trafikkforhold
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en 4-avd
barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk. Planforslaget er ikke
til hinder for at eksisterende leieavtale om midlertidig atkomst for gnr/bnr 33/1371 kan opprettholdes.


Risiko- og sårbarhet
Konsekvens mht. ROS-analysen er at identifisert uakseptabel høy fare for hendelse av forurensing av
drikkevann, reduseres. Hensynet til rent drikkevann skal prioriteres og er fulgt opp i plankartet ved
omregulering fra å være byggeområde for barnehage til Vannforsyningsanlegg og til sikringssone for
vannforsyningsanlegg. Bestemmelsene følger videre opp ROS-analysen ved at det tillates
terrengbearbeiding over vannforsyningsanleggets tak. Trær og busker over bassengtak/rørgater tillates ikke
uten godkjenning av VAV.


Sosial infrastruktur
Planforslaget innebærer at man taper en barnehagetomt som iht. mulighetsstudie utført 2007 kunne gitt en
4-avd barnehage (72 barn).


Teknisk infrastruktur
Konsekvens av planforslaget er at vesentlig teknisk infrastruktur (vannforsyning) sikres. Fare for
forurensning av drikkevann reduseres ved gjennomføring av planforslaget. Nettstasjon sikres.
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Stedsutvikling
Området sikres som en grønn lunge for nærmiljøet på bekostning av en barnehagetomt.
Området vil få mindre trafikk, luft- og støyforurensning når barnehagereguleringen utgår.
Bydelen vil få redusert barnehagetilbud i forhold til gjeldende regulering.


Barns interesser
Gjeldende regulering til barnehagetomt ville gitt opparbeidet lekeplass, noe som bortfaller i planforslaget. I
forhold til eksisterende situasjon med evt. uorganisert lek på eiendommen, medfører planforslaget ingen
endring.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Ballbane/lekeplass over vannbassenget skaI erstattes med ballbane fortrinnsvis nedenfor bassenget
dersom det blir nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket. Andre former for
uorganisert lek viI fremdeles være mulig, da området opprettholdes som åpent friområde. 



Universell utforming
Planforslaget stiller ikke krav til universell utforming, da det ikke tilrettelegges for nybygg/tilbygg på
eiendommen. Som arbeidsplass (drift og vedlikehold) er anlegget ikke i daglig bruk og forslagsstiller
finner derfor ikke grunn til å stille krav til universell utforming.


Interessemotsetninger
Konsekvens av planforslaget er at bydelens ønske om at området opprettholdes regulert til barnehage, ikke
imøtekommes. Det samme gjelder nærmiljøets ønske om å bruke gressplenen over bassengtak til ballspill.
VAV vurderer dette som uforenlig med drift av drikkevannsbassenget og hensynet til sikring av rent vann.


3. MEDVIRKNING


3.1 FORHÅNDSUTTALELSER
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.


3.1.1Liste over forhåndsuttalelser


Liste over forhåndsuttalelser






Bydel Vestre Aker 2011-02-08
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14
Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann- og avløpsetaten 2011-01-27
Kollektivtransportproduksjon AS 2011-01-20


Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
Tarjei Thorkildsen 2011-02-15







Saksnr: 201003148-44 Side 16 av 27


3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens
kommentarer


1.BydelVestreAkergår imot planinitiativet siden planområdet egner seg til barnehage og bydelen fortsatt
har behov for eiendommer til slikt formål. Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på
dette punkt.


Forslagsstillers tilsvar:
Varm og avløpsetaten vurderer drift av barnehage som uforenlig med drift av drikkevannsbasseng pga.fare
for forurensning av drikkevannet. Sambruk er vurdert og frarådes i ROS-analysen.
Byrådsavdelingforkulturogutdanningv/Bestillerenhetforbarnehagerkan ikke anbefale en omregulering,
da det vil komme i konflikt med kommunens prinsipp om å ikke omregulere barnehagetomter før full
barnehagedekning er nådd.
Det er beskrevet i kunngjøringen at også sambruken av arealene vil bli vurdert. På det nåværende tidspunkt
vil det være ugunstig å anbefale sambruk av arealet, da man ikke vet hvor stort uteareal som trengs ved
etablering av barnehage på et senere tidspunkt. Utearealet må samsvare med størrelsen på barnehagen og
antall plasser iht. norm. Hvis tomten skulle bli omregulert, bes det om at det vurderes erstatningsarealer.


Forslagsstillers tilsvar:
Forslagsstiller er enig med byrådsavdelingen om at sambruk ikke er å anbefale, men ut fra begrunnelse gitt
i ROS-analysen. Forslagsstiller har ikke erstatningsareal å tilby.


Byantikvaren:viser til samrådsuttalelse (brev av 2010-06-02). Voksenlia vannbasseng kan sees på
flyfoto fra 1937, men er antakelig etablert lenge før dette. Vannforsyningsanlegg er lite undersøkt som
kulturminne i Oslo, og ber derfor om flere historiske opplysninger om vannforsyningsanlegget. De
bemerker og at vannbassenget ligger høyt i terrenget og er mye benyttet av folk i nærområdet som
utsiktspunkt, rekreasjonsområde og turmål. Byantikvaren ber derfor om at området ikke gjerdes inn, men
holdes tilgjengelig til friluftsformål. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at
hvis det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Byantikvaren kontaktes.


Forslagsstillers tilsvar:
Byantikvaren, Byarkivet og VAV sitt arkiv er gjennomgått med hensikt å framskaffe historiske
opplysninger. Vann- og avløpsetaten ønsker ikke området inngjerdet.


Samferdselsetaten:Generelt: Det må redegjøres for de trafikale konsekvenser for det lokale veinettet
mht. traflkksikkerhet og fremkommelighet. Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold jamfør kommunens
norm og må i størst mulig grad legges vinkelrett på offentlig vei. Fortau forbi avkjørsel skal være
gjennomgående. Bredde på avkjørsel skal være 4,0 meter. Avkjørsel skal markeres med pil på plankartet.
Ved planlegging av barnehage må bringing/ henting, parkering med mer, beskrives. Konsekvenser for
trafikksikkerhet og framkommelighet på det lokale veinettet må redegjøres for.
Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak som sikrer sikker kryssing av vei til fortau.


Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning møtekommes i stor grad. Forslag til reguleringsbestemmelse § 5 sikrer regulert avkjørsel,
§6.1 sikrer parkering tilknyttet drift og vedlikehold av anlegget.


Friluftsetaten:Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5, det er ikke noe som tilsier at
denne berøres. Dersom sambruk mellom barnehage og vannbasseng ikke er mulig, er vi svært positive til
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at området omreguleres til vannbasseng/grønnstruktur. Friluftsetaten kan ikke se at det er noen konflikt i et
slikt sambruk av arealene og sambruken vil ikke føre til forurensning av drikkevannet —snarere tvert om.


Forslagsstillers tilsvar:
Friluftsetaten: Imøtekommes. Vassdraget med strandsone er hensyntatt ved regulert grense for
bestemmelser. Forslagsstiller er enig i at sambruk vannbasseng/ grønnstruktur til en viss grad kan være
mulig forutsatt at vannbasseng sikres mot forurensning. Eksisterende grøntareal foreslås regulert til formål
Grønnstruktur; friområde.


Undervisningsbygg: Ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns
skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.


Vann- ogavløpsetaten: Ingen merknader


Kollektivtransportproduksjon AS: Ingen innvendinger til tiltaket, men ber om å bli kontaktet hvis
tiltaket berører banetraseen.


Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ber om at biologisk mangfold/viktige naturtyper og landskap
hensyntas i det videre planarbeidet. Ang samfunnssikkerhet: Minner om krav til ROS-analyse. For øvrig
ingen merknader til planoppstart.


Forsvarsbygg: Ingen merknad. Ingen tjenesteboliger berøres


Tarjei Thorkildsen opplyser om at området i dag fungerer som lekeområde for barn i området, særlig
ballspill. Ulike naboer har for egen regning investert i mål, nett mv. Området holdes i hevd i privat regi
ved klipping av gress og rydding. Anmoder om at sambruken med vannbassenget sikrer videreføring av
dagens bruk (friområde/ grønnstruktur).


Forslagsstillers tilsvar:
Tarjei Thorkildsen: Imøtekommes delvis; Barns uorganiserte lek vil kunne fortsette, men arealet vil ikke
bli tillatt benyttet til ballspill. Målstativ og andre lekeinnretninger vil ikke kunne aksepteres pga.
forurensningsfaren. De installasjoner som Thorkildsen beskriver er utplassert uten avtale med Vann- og
avløpsetaten.


Plan- og bygningsetatens kommentar:
I bestemmelsene sikres et flatt lekeområde som egner seg til ballspill innenfor planområdet . Før evt.
terrengbearbeiding kan gjennomføres over bassengtaket må lekeplass på minimum 10x30 meter være
etablert.


4. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON


4.1 FORSLAGSSTILLERSFAGLIGEBEGRUNNELSE
Planområdets størrelse på 4012 mi .
Forslagsstillers faglige begrunnelse for planforslaget, er sikring av drikkevannsbassenget og driften av
dette mht. arealbruk i henhold til plan- og bygningsloven. Drikkevannsbassenget sikres i forhold til fare for
forurensning. Videre sikres arealet til bruk som friområde. Bekk med strandsone sikres. Atkomst sikres.
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Vannforsyningsanlegget reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Anlegget sikres ytterligere ved
at det er regulert en sikringssone over hele planområdet (sikringssone H190) med formål å sikre
vannforsyningsanlegget pålunder terreng inkludert vannledninger/rør under terreng.


Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert. Dette
for å hindre ballspill. Ballspill vurderes til å kunne medføre økt fare for forurensning ned i
drikkevannsbassenget. Av samme hensyn tillates ikke trær og busker over vannforsyningsanlegget, kun
gress og vegetasjon med korte rotsystemer.


Eksisterende atkomstvei foreslås regulert som vei for Hospitsveien 5 (vannbassengtomta). Eierform;
«annen» (dvs. privat). VAV ønsker ikke å regulere denne tilfelles vei sammen med naboeiendom gnr/bnr
33/1371 Hospitsvn 5b, da dette vil legge føringer for framtidig bruk av eiendommen. Midlertidige
leieavtale vedrørende atkomst for bnr 1371 opprettholdes.


Eksisterende vei/sti fra vannbassengtomta til nabotomt i sør (gnr/bnr 33/954), samt veksthus i sørvestre
hjørne av eiendommen, er ikke inkludert/sikret i planforslaget. Verken grunneier EBY eller drifter av
vannbassenget, VAV, kjenner til avtaler om disse to forhold


Friområdet er offentlig.


Planforslaget sikrer at nettstasjon tillates innenfor friområdet, hvilket innebærer at eksisterende nettstasjon
er i tråd med planforslaget.
Biologisk mangfold i forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås en
grense for bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget.


Innmåling
Drikkevannsbassenget (konstruksjonen) ligger i hovedsak under bakken og ble oppført i årene mellom
1949 og 1957. PBE ønsker en verifisering av konstruksjonenes utstrekning.
Ulike metoder for å kartlegge bassengenes yttervegger under bakken er vurdert. Graving ansees å være
uaktuelt. Som en alternativ metode ble det vurdert å bruke georadar for å kartlegge yttergrensene av
betongkonstruksjonene. Georadarmålinger opplyses av tilbyende konsulent å kunne ha en ikke ubetydelig
usikkerhet/ feilmargin og målingene må tolkes. Ut fra en kost/nytte-vurdering har man valgt å ikke gå inn
for denne målemetoden.


Følgende innmålingsmetode ble besluttet og utført for å kartlegge konstruksjonens omfang: Basert på
eksisterende tegninger, lasermåling innvendig i bassengene og tradisjonell landmåling, kan bygningenes
omriss innvendig konstrueres digitalt og bygg koordinatfestes i terrenget på grunnkartet. Synlige deler av
fasade er innmålt. Innmålingene er opptegnet og sammenholdt med arkivtegningene fra 1949 (plan, snitt).
Det viser seg til å være godt sarnsvar mellom tegningene og innmålingene, kun noen få cm avvik er funnet.
Dette anser VAV for nøyaktig nok i forhold til krav fra PBE, da VAV ønsker en "buffersone" /
sikringssone som vist på plankart, på 4 meter rundt alle sidene av bassengenes yttervegger. Innmålingene
er utført av firma Terratec AS.
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4.2 ILLUSTRASJONER


Garasje integrert i vannbassengbygning, parkeringsplass etablert foran fasade sør


Voksenlia vannbassen asade mot sør orconsult 2010-06-2
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Tak orer vaimbassen- ålsådd mecl ,Ed-essfidballmål til høyre pafo o


Fotballmål og huskestativ også plassert på i nordøstre del av tak over vannbasseng
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Planområdet og Voksenlibekken


Planområdet med mulig utforming av lekeplass/ ballplass i størrelse 10x40 meter nedenfor bassenget
(forslaget innebærer en erstatningslekeplass på 10x30 meter).
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING
Overordnede mål
Planforslaget er en oppfølging av overordnete planene og retningslinjer der det er viktig både å sikre
kvalitet og forsyningssikkerhet for drikkevann i området samt å sikre at området kan benyttes som et viktig
areal for friluftsliv og lek som del av undervisning i skole og barnehage.
En omregulering av barnehagetomt til annet formål er i strid med Oslos kommunes prinsipp om ikke å
omregulere barnehagetomter inntil full barnehagedekning er nådd. Etablering av barnehage på
eiendommen er imidlertid vurdert til å være en så stor fare for drikkevannsforsyningen i deler av Oslo at
gjeldende regulering, vedtatt i 1995, likevel bør oppheves.


Vannbassenget
Plan- og bygningsetaten støtter en omregulering som vil sikre vannbassenget mot risiko for ytre påvirkning
som kan forårsake innsig av forurenset vann og anbefaler hele planområdet sikret som Hensynssone —
vannforsyningsanlegg. Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at taket på vannbassenget ikke gjerdes
inn hvis dette ikke er nødvendig, slik at publikum kan benytte hele eiendommen som friområde. Det er
nødvendig å tillate terrengopparbeiding over bassengtaket for å forhindre ballspill og annen aktivitet som
kan forårsake forurensning av drikkevannet


Barnehage
Bydelen og Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/bestillerenheten for barnehager fraråder å
omregulere fra barnehageformål i området. Vann- og avløpsetaten har vist i ROS-analysen at det ikke kan
anlegges barnehager i området på grunn av stor fare for hendelser som kan føre til innsig av forurenset
vann i bassenget. Området på nedsiden av vannbassenget er bratt og delvis utnyttet som rørgate og
parkeringsareal. Det er derfor heller ikke forsvarlig eller tilstrekkelig areal tilgjengelig for å etablere en
barnehage i planområdet. Plan- og bygningsetaten støtter Vann- og avløpsetatens vurdering av
at det ikke bør etableres barnehage på tomta.


Friluftinteresser og barns interesser
Friluftsinteressene styrkes gjennom forslaget da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten og ved at taket på vannbassenget skal være åpent for publikum. Villaområder i
Holmenkollen har få felles fri- og lekearealer slik at det er viktig at dette sikres i plan som et lokalt leke og
turområde og utsiktspunkt med gode solforhold. Den lille avsatsen over pumpehuset er et
viktig lokalt målpunkt for turer om vinteren fordi man kan nyte utsikten her. Planforslaget sikrer at
bassengtaket og avsatsen over pumpehuset holdes åpent for allmennheten.


Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at området fortsatt kan brukes til lek og ballspill. Hvis det blir
nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket for å forhindre bla.a ballspill, skal det først
etableres en lekeplass i størrelse 10x30 meter annet sted i planområdet.
I forhold til eksisterende situasjon medfører planforslaget en styrking av barns interesser da området sikres
som åpent leke- og friområde.


Kulturminner
Vannbassenget ble etablert i 1937 eller tidligere. Byantikvaren vurderer pumpehuset som et nyere
kulturminne. Planforslaget legger til rette for fri ferdsel over og rundt bassenget for at allmennheten skal
kunne oppleve kulturminnet, slik Byantikvaren ber om.


Naturmangfold
Det er ikke regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på eller i umiddelbar nærhet til planområdet.
Det er ikke kjent at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt.
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Etter Plan- og bygningsetatens vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene
i nml §§ 4, 5 fravikes.
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for off. beslutningstaking jf. naturmangfoldloven §§8 og 9
og forvaltningslovens § 17.
Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt på naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer på
området per i dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Det biologiske mangfoldet i
forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås en grense for
bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget. Planforslaget vil
derfor styrke beskyttelsen av naturmangfoldet i planområdet. Hensynet til naturmangfoldet og kravene om
dette i naturmangfoldloven anses ivaretatt i tilstrekkelig grad i forslaget.
Vurdering etter bestemmelser i §§ 10,11 og 12 anses derfor ikke relevant.


Universell utforming
Ferskvannsanlegget tilfredsstiller krav til universell utforming. Planforslaget stiller
heller ikke krav til dette da det ikke tilrettelegges for nybygg/tilbygg på eiendommen og anlegget ikke er i
daglig bruk som arbeidsplass (drift og vedlikehold).


Atkomstvei, trafikkforhold og parkering
Vann- og avløpsetaten behøver avkjørsel og mulighet for to biloppstillingsplasser til pumpehuset.
Høydebassenget må kunne være tilgjengelig for større kjøretøy.
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en 4-avd
barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk.
Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegget sikres i bestemmelsene


Økonomiske konsekvenser
En omregulering av barnehageareal er i strid med kommunens prinsipp å ikke omregulere barnehagetomter
før full barnehagedekning er nådd. På den annen side vil omregulering til friområde forbedre
grønntregnskapet i en bydel hvor det er behov for mer av denne knapphetsressursen og fellesgode. Når
barnehageareal må omreguleres av sikkerhetsmessige grunner, er det positivt at området omreguleres til
friområde. Vann- og avløpsetaten har ikke erstatningsareal for tapt barnehageareal.


Konklusjon
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.
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REGULERINGSBESTEMMELSER
Hospitsveien 5, Holmenkollen
Gnr. bnr. 33/948, 1285


§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer BGD-201003148 og datert dato 15.07.2013


§ 2 Arealformål og hensynssoner:
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg -Vannforsyningsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - f Kjøreveg
Grønnstruktur - Friområde
Hensynssoner: sikringssone: - Andre sikringsoner (vannforsyningsanlegg)11190


§ 3 Fellesbestemmelser
Overflatevann, drensvann og takvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering.


§ 4 Bebyggelse og anlegg - Vannforsyningsanlegg
4.1 Området er utbygd med vannforsyningsanlegg inkludert vannledning/rørgater
under terreng. Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser.
4.2 Plassering og høyder: Bebyggelse reguleres med eksisterende høyder.


§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg
5.1 Atkomstvei er felles for gnr/bnr 33/948 og 33/1371.


§ 6 Grønnstruktur - Friområde
6.1 Friområdene skal være offentlige. Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av
vannforsyningsanlegget tillates.
6.2 Det tillates etablert forstøtningsmurer, trapper og andre konstruksjoner som er nødvendig
for drift av anlegget forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget.
6.3 Nettstasjon tillates etablert forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og friområdet.
6.4 Ved eventuelle inngrep i friområde skal det i anleggsfase tas særlig hensyn til eksisterende
naturmiljø.
6.5 Området kan brukes til lek og ballspill. Endrede terrenghøyder og oppfylling opptil 1.5 meter kan
gjennomføres for å bedre forhold til lek og ballspill.


§ 7 Hensynssoner —Sikringssone: Vannforsyningsanlegg H190
Sonen skal sikre vannforsyningsanlegget på/under terreng inkludert vannledninger/rør under
terreng. Det kan ikke anlegges byggverk, graves eller plantes innenfor sonen uten skriftlig
tillatelse fra ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget.
Terreng eller membran over bassengtak skal ikke penetreres.
Trær og busker over vannforsyningsanleggets tak og rørgater tillates ikke, uten godkjenning
av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget. Over vannforsyningsanleggets
tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.


§ 8 Bestemmelsesområde for bekk med kantsone
Innenfor område angitt med bestemmelsesgrense skal bekk med kantsone bevares. Naturlig
vegetasjonsbelte skal opprettholdes


§ 9 Ved konflikt mellom formål/ hensynssoner
Ved eventuell konflikt mellom de ulike formål/ hensynssoner, skal hensynet til
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vannforsyningsanlegget tillegges avgjørende vekt.


§ 10 Rekkefølgebestemmelse
Før evt. terrengbearbeiding over vannbasseng kan gjennomføres må erstatningslekeplass på minimum
10x30 meter være etablert. Det skal etableres gjerde mot skrent.
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6. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN


Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.


Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Hospitsveien 5, Holmenkollen, som
omreguleres fra Byggeområde for barnehage til


Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: f Kjøreveg
Grønnstruktur: Friområde
Hensynssoner, Andre sikringssoner (vannforsyningsanlegg) H190


som foreslått av Vann- og avløpsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, BGD-201003148
datert 15.07.2013


Dette dokurnentet er elektronisk godkjent 11.12.2013 av:


Jørn Roar Moe - enhetsleder
Morten Wasstøl - avdelingsdirektor
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON


Planforslag —planavgrensning følger eiendomsgrensen til gnr/bnr 33/948 og 1285


S- 1,11944
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1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon


1.1 Skisse —eksisterende situasjon
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Gjeldende reguleringsplan - stiplet strek viser eiendomsgrense for gnr/bnr 33/ 948
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BAKGRUNN
Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker å styrke sikringen av sine vannressurser og
vannforsyningsanlegg. En gjennomgang av VAV sine vanninstallasjoner har avdekket at for Voksenlia
rentvannsbasseng er ikke arealbruken sikret i gjeldende reguleringsplan.


Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia varmbasseng mht. arealbruk og å sikre at det ikke
tillates bruk som kan gi forurensing i drikkevannet.


EKSISTERENDE FORHOLD
3.1 Lokaliserin o bruk


Flyfoto, rød sirkel viser Hospitsveien 5. Kilde; Gule sider


Voksenlia vannbasseng fasade mot sør orconsult 2010-06-27)
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Voksenlia vannbasseng ligger i bydel Vestre Aker. Adressen er Hospitsveien 5.
Planområdet omfatter gnr/bnr 33/948 og gnr/bnr 33/1285.


Avgrensning og størrelse:
Planområdets størrelse er på 4012 m2.
Planområdet avgrenses av eiendomsgrensene til eiendommene gnr/bnr 33/948 og 1285. Sistnevnte er
naboeiendom i nordvest, ca. 90 m2, og inkluderes i planområdet fordi vannbassengtomtas atkomst går
via denne.
I nord grenser planområdet mot Hospitsveien (kommunal vei). I øst, sør og vest er planområdet
omkranset av boligbebyggelse, primært eneboliger. Langs vannbassengtomtas østre eiendomsgrense
går en bekk. Det er anlagt en nettstasjon på området ved avkjørsel fra hovedvei.


Dagens arealbruk:
Dagens arealbruk er drift av drikkevannbasseng, samt atkomst til denne. Området benyttes også av
barn og publikum som friområde /lek.


Planområdet er bebygd av et rentvannsbasseng. Konstruksjonen med vannkammerene ligger primært
under bakken Synlige deler av anlegget er et lite takoppbygg, samt synlig sørfasade i skrånende
terreng. Integrert i anlegget er en garasje med atkomst fra parkeringsplassen midt på tomta. (Se
fotografier, kapittel 9). Over vannbassengets tak er anlagt en gresslette, integrert i terrenget. I utkanten
av gressletten over bassengtak ble det i forbindelse med befaring, registrert utplassert to fotballmål og
et huskestativ.


3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer


Natur- og ressursgrunnlaget •
Under bakken/delvis nedgravd: Eksisterende drikkevannbasseng. Forsyner deler av byens befolkning
med drikkevann.
På bakken: Park- og naturområde. Deler av drikkevannsbassenganlegget er synlig (primært søndre
fasade).


Landskap 

Grunnforhold: Berggrunnen består av alkaligranitt (ekeritt), finkornet. Løsmassekart viser bart f.jell,
stedvis tynt dekke. Ingen rapporterte skredhendelser. Det er ikke er gjort detaljert kartlegging i
området —vurderinger er gjort over et større område (kilde NGU).


Landskapsmessige forhold og vegetasjon: Tomta ligger i en sørvendt åsside. Den faller fra nord mot
sør, med en høydeforskjell på 20 meter fra høyeste til laveste punkt (kote 356 -236)


Nordre del av planområdet består av atkomstvei samt gressplen over bassengtak.
Midtre dela av planområdet består av atkomstvei og parkeringsplass foran byggets sørfasade. Pga.
skrånende topografi er sørfasade synlig, mens resten av vannbassenget ligger under bakken.
Søndre del av planområdet framstår som naturtomt med en opparbeidet sti til nedenforliggende bolig
(gnr/bnr 33/954). VAV opplyser at det ikke foreligger avtale om atkomst for denne. I sørvestre hjørne
er det oppført et lite veksthus, VAV kjenner ikke til hvem som har oppført dette eller hva det brukes
til.
Bekk går langs østre tomtegrense.


Med delvis nedgravd basseng med gressplen på bassengtaket, framstår tomta som grønn og lite
bebygd.


Verneinteresser og historikk 

Naturverdier: Ingen registrerte.
Kulturminner: Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller ved planområdet. Byantikvaren
opplyser at installasjoner i forbindelse med vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner
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som Byantikvarer ikke har hatt en systematisk gjennomgang av. PBE krever i oppstartsmøte at
«pumpehus må sikres som kulturminne».


Historikk: Rentvannsbassengene Ullern, Besserud, og Setra ble tatt i bruk hhv 1912, 1915 og 1940.
Etter hvert som bebyggelsen kom høyere og høyere opp i åsen, ble det nødvendig å bygge ytterligere
et basseng for å kunne sikre vannforsyningen; Voksenlia. Bassenget har et volum på 12 000 m3 og
høyden er på ca. kote 350. Bassenget ble tatt i bruk 1957, tegnet av Oslo vann- og kloakkvesen.


Fra VAV sitt arkiv; Tegning somviser plan og snitt, «Voksenlia vannreservoar», datert 17/10-49


Miljøfaglige forhold 

Forurenset grunn: Ingen kjente målinger.
Området er ikke inngjerdet og er åpent for allmennhetens bruk. Den gjennomførte
sårbarhetsvurderingen konkluderer med at det er fare for innlekking av forurenset vann i
rentvannsbasseng (jamfor avsnitt nedenfor Risiko- og sårbarhet).


Trafikkforhold
Tomten er tilgjengelig med kollektivtrafikk, med 10 min gangavstand fra Voksenlia t-banestasjon (ca.
350 m). Tomten har god tilgjengelighet med bil. Hospitsveien er kommunal vei, fartsgrense 30 km/t.


Atkomst, parkering:
Atkomst til eiendommen er fra Hospitsveien (kommunal vei). Atkomsten går over eiendommen
gnr/bnr 33/1285.
Parkeringsplass for biler knyttet til drift av vannbassenget er etablert på sørsiden av vannbassenget
Naboeiendom i øst, gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over gjeldende
eiendom (leieavtale fra 2007).


Risiko- og sårbarhet
ROS-analyse er utarbeidet og vedlagt planforsIaget.
På bakgrunn av den gjennomførte sårbarhetsvurderingen er følgende hendelse vurdert nærmere i den
detaljerte hendelsesbaserte risikovurderingen (vedlegg 1): Innlekking av forurenset vann i


rentvannsbasseng.


Drøfting av sannsynlighet:
!. • D e- ••• .. II •111 I "


innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
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Dagens bruk av bassengtaket medfører en fare for at den kan påføre membranen hull og medføre
innlekking av forurenset vann i bassenget. Det er flere årsaker til at dette kan skje, for eksempel (listen
er ikke uttømmende):
LIImproviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
0Volleyballnett som settes opp på området.
CIEndr inger i grunnforholdene på grunn av utvasking.
E Hunder som graver.
EBarn som leker på området og graver i jorden.
E1Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
0Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
LIRøtter på trær som er plantet for nært bassengtaket.


Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende reguleringsplan legger
opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 årlig sannsynlighet.


Sosial infrastruktur
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet.
Kollektivtrafikk: Både t-bane og buss, se avsnitt «Trafikkforhold», ovenfor.


Teknisk infrastruktur
Voksenlia rentvannsbasseng er et eksisterende anlegg. Bassenget er en viktig del av byens
infrastruktur mht. vannforsyning. Ca. 6000 abonnenter forsynes med drikkevann fra dette
rentvannsbassenget.


Nettstasjon er oppført i tomtens nordvestre hjørne.
Hafslund opplyser at de har kabler i området.


Stedsutvikling
Området framstår i hovedsak som ferdig utviklet. Potensialet for fortetting vurderes som begrenset
jamfør Kommuneplan 2008, Oslo mot 2025. Gjeldene reguleringsplan tilrettelegger for noe fortetting
ved regulert barnehageformål på tomta.
Bebyggelse rundt planområdet består stort sett av boligbebyggelse. Selve planområdet framstår som
en grønn lunge i et utbygd område.


Barns interesser
Området synes benyttet av barn i nærområdet primært til uorganisert lek. Ved befaring på
eiendommen ble det registrert fotballmål i hver ende av gressletten over bassengtaket. I forhold til
gjeldende reguleringsplan, skal området utbygges til barnehage noe som vil medføre etablering av ny
bebyggelse samt lekeplass og møblering med lekestativer.


Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet, hverken terreng eller anlegget i seg selv.


Juridiske forhold 

Tinglyste heftelser på gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
1959: Oslo Lysverker gis tillatelse til å sette opp og ha stående en transformatorkiosk.
2005: Gnr/bnr 33/1116 (Hospitsveien 7) gis tinglyst rett til atkomst, vedlikehold av denne og rett til
kjøp av atkomstarealet. Atkomstarealet er i dag fraskilt fra bnr 948.
2006: Gnr/bnr 33/1116 gis tinglyst rett til å legge stikkledninger for vann og avløp over den ubebygde
del av gnr/bnr 33/948 frem til offentlig ledning, samt rett til vedlikehold av disse.


Leieavtale:
Gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over bnr 948, vannbassengtomta.
Varighet for leieavtalen: 3 måneders oppsigelse.
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Atkomst til gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
Atkomsten går fra kommunal vei Hospitsveien via gnr/bnr 33/1285. Denne er på 93 m2: Statens
kartverk v/tinglysningen opplyser at det ikke er registrert noen heftelser eller servitutter på bnr 1285.
Hjemmelshaver til bnr 1285 er opplyst til å være en G. Grøntvedt, adresse/ fødselsnummer er ikke
registrert. Bnr 1285 ble opprettet 10/8 1951, utskilt fra gnr/bnr 33/949. I målebrevet står det blant
annet at «Parsellen skal sammenføyes med gnr 33. bnr. 948 til ett matrikkelnummer. Forretningen er
rekvirert av Oslo kommune ved Vann- og kloakkvesenet på vegne av hjemmelsinnehaver ifølge
fullmakt.» Forslagsstiller har prøvd å oppspore registrert hjemmelshaver av bnr 1285, G. Grøntvedt,
uten hell.


Interessemotsetninger
Bydelen ønsker å opprettholde gjeldende regulering til barnehagetomt. Naboer i nærmiljøet ønsker å
benytte gressletten til blant annet ballspill. VAV anser begge forannevnte som uforenlig med drift av
drikkevannsbasseng.


4. PLANSTATUS


4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Vedtatt 20.09.2005.
Krever vurdering av konsekvenser for barn og unge i plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som
skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjer er å:


Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.


Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealbruk for Oslo, vedtatt 16.12.2009. Bakgrunnen for planen
er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1.7.2009. Arealdelen innebærer
ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål.


Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 vedtatt 11. juni 2008 peker på at økningen i befolkningstettheten
tilsier økt oppmerksomhet om betydningen av lokalt tilgjengelige grøntområder, torg og møteplasser
med god kvalitet.


Kommunedelplan, grøntplan for Oslo vedtatt 15.desember 1993 er en prinsipplan for den overordnete
grøntstrukturen. Et av prinsippene er at ulike typer offentlig tilgjengelig grønne arealer med ulik rolle
bevares som viktig element i grøntstrukturen.
Det er ikke registrert noen forhold i plankartet for planområdet, men i retningslinjene står det at i et
område 20 meter eller nærmere fra strandlinjen for vassdrag bør det ikke oppføres ny bebyggelse.


Byøkologisk program vedtatt 11.6.2003. I planen skal
Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal
beholdes.
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres.
Byøkologisk program vektlegger at Oslo skal ha godt drikkevann og et godt fungerende
vannkretsløp og viser til at «Hovedplan for Oslos drikkevannsforsyning» legges til grunn
for videreutvikling av drikkevannsforsyningen. Vannforbruket og lekkasjer på
ledningsnettet søkes redusert og drikkevannskildene utviklet slik at innbyggerne sikres
drikkevann også i tørkeperioder. Drikkevannskvaliteten skal tilfredsstille EUs krav i norsk
forskrift.


Gjeldende regulering:
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S-3273, 23.10.1991: Området er regulert til: Byggeområde for offentlig /allmennyttig formål
(barnehage)


Utsnitt av gjeldende reguleringsplan S-3273. Stiplet strek viser eiendomsgrense


Pågåendeplanarbeid:

Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone ble sendt til politisk behandling 14.
mars 2010


Hensikten med planen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor
byggesonen i en situasjon med strek befolkningsvekst og fortetting. Planen skal bidra til å
dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder innenfor byggesonen og bidra
til en byutvikling i tråd med byøkologiske prinsipper.
Planområdet ligger i en sone der det er registrert behov for park over 1 dekar, men fordi
dette ligger i ytre by og det antas at behovet er dekket i private hager og større
fellesområder er det ikke vist på plankartet. (I slike områder i indre by tillates ikke
omdisponering av etablerte eller egnede lekearealer for barn og unge med mindre det
dokumenteres at ny utbygging vil føre til bedret totalsituasjon for barns lek/grøntstruktur i
området (R 2.6a).
I et område på opptil 12 meter fra sidebekker bør det ikke oppføres ny bebyggelse. De
byggefrie beltene bør så langt som mulig være allment tilgjengelig så fremt dette ikke
kommer i konflikt med natur- og landskapsinteresser (R5.1)


Revidert Byøkologisk program for perioden 2010-2026 er til politisk behandling.
I planen skal


Oslo ha en miljøeffektiv forvaltning av drikkevannsforsyningen og krever at Nasj onale
krav til vannforsyning skal være tilfredsstilt. Arbeidet for forsyningssikkerhet og
reduksjon av vannlekkasjer videreføres.
den blågrønne strukturen gjennom tilrettelegging og vedlikehold av grøntområdene, øyene
og markas nærsone bl.a. i henhold til kommunal plan for idrett og friluftsliv. Arealer for
rekreasjon skal sikres gjennom blant annet friområdeprosjektet.
skoler og barnehager skal legge deler av undervisningen til nærmiljøet, på steder med
interessante kulturhistoriske bygninger og anlegg og/eller naturtyper.


:12,2713


Fett


off.-/elm.nYttig
(bamehage)


420%
gta
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5. MEDVIRKNING
5.1 Innspill ved kommunalt samråd
Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen(e) og barnas representant i bydelen(e) gi innspill
til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ.
Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg.


Liste over samrådsinnspill
Bydelsutvalget/ Bydelsadministrasjon Vestre Aker 2010-06-22/ 2010-06-02
Byantikvaren 2010-06-02






Omsorgsbygg 2010-06-09/ 2010-09-06
Samferdselsetaten 2010-05-27






Vann- og avløpsetaten 2010-05-27






Renovasjonsetaten 2010-06-03






Undervisningsbygg 2010-06-01






Friluftsetaten 2010-06-01






Eiendoms- og byfornyelsesetaten 2010-06-03






Gravferdsetaten 2010-06-01






Trafikketaten 2010-05-27






Oslo Havn KF 2010-05-25






Hafslund Nett 2010-06-03






Ruter 2010-05-26






Sammendrag av samrådsinnspill






Bydelsutvalget/ bydelsadministrasjonen Vestre Aker:  Går imot planinitiativet siden planområdet
egner seg til barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Byantikvaren bemerker at Voksenlia vannbasseng kan sees på flyfoto fra 1937, men er antagelig
bygget lenge før. Bassenget ligger høyt og er viktig utsiktspunkt, friområde og turmål i lokalmiljøet.
Byantikvaren ber om historiske opplysninger om det aktuelle bassenget og at området forblir åpent og
tilgjengelig rekreasjonsområde. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at
hvis det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Byantikvaren kontaktes.


Omsorgsbygg (to bemerkninger)
OBY uttaler seg til planinitiativet ut fra sitt ansvarsområde som eier, forvalter og utvikler av
kommunale formålsbygg, som bl.a. bamehager. Omsorgsbygg har innhentet uttalelse fra
Byrådsavdeling for kultur og utdanning (KOU). KOU bemerker at så lenge det ikke er full
barnehagedekning er det uheldig å omregulere barnehagetomter til annet formål, og at fordi det er
forventet befolkningsvekst i Oslo er dette et godt prinsipp. På den annen side er det problematisk at
eiendommen fremstår som et barnehageareal på reguleringskartet hvis det i realiteten ikke kan brukes
til dette formål. Dette bidrar til å gi et galt inntrykk av ressurs og reservesituasjonen. Hvis planområdet
omreguleres, ber KOU Vann- og avløpsetaten om å vurdere erstatningsareal for tapt barnehageregulert
areal.


Samferdselsetaten: Hvis eiendommen skal utvikles med behov for kjøreatkomst, må avkjørsel som
etableres tilfredsstille kommunens retningslinjer i forhold til stigning og sikt.


Vann- og avløpsetaten bemerker at overfiatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal
overflatevannshåndtering. Dette skal fremgå av reguleringsbestemmelsene.


Renovasjonsetatenforutsetterat det i reguleringsplanen blir tatt hensyn til at den lovpålagte
renovasjonen for husholdningsavfall, som renovasjonsetaten har ansvar for, kan utføres forsvarlig for
de tilstøtende boligeiendommene. Dersom det etableres barnehage på eiendommen må det legges til
rette for avfallshåndtering fra den.


Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og unges skolevei i planleggings og evt.
anleggs- og byggeperioden.


Friluftsetaten bemerker at det går et åpent bekkeløp langs den østlige tomtegrensen, og ber om at
det tas hensyn til bekken i det videre planarbeidet. Tiltaket utløser ikke behov for utbyggingsavtale.


Eiendoms- og byfornyelsesetaten uttaler seg som Oslo kommunes grunneierrepresentant. Det er
Oslo kommune ved bykassa som eier eien •ommen, v • eier og sri er o sen las og vann •asseng.
Eiendommen er regulert til barnehage i dag, men det har aldri vært aktuelt å etablere barnehage på
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tomta. Eiendommen 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier i dag en midlertidig atkomst over aktuelle
eiendom. Eiendom 33/954 (Voksenliveien 6e) på sydsiden ser ut til å kjøre over gjeldende eiendom
uten at EBY kan se at noen avtale om dette foreligger. Det antas at denne eiendommen har lovlig
atkomst fra Voksenliveien. Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for
utbyggingsavtale.
13. Hafslund Nett AS har som nettselskap elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet.
Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med Hafslunds anlegg må det tas hensyn til i det videre
arbeidet. Ved oppstart av prosjektering kan aktør som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med
Hafslund Nett for bestilling av digitalt kartunderlag, ref. . nettdokHafslund.no. Det vises for øvrig til
Hafslunds generelle standard uttalelser.


Gravferdsetaten Traflkketaten, Oslo Havn KF og Ruter AS,  har ingen bemerkninger til planinitiativet.


Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill
Bydelsutvalget/ bydelsadministrasjonen Vestre Aker: Imøtekommes ikke. VAV vurderer drift av


barnehage som uforenlig med drift av drikkevannsbasseng pga. fare for forurensning av drikkevannet.
Sambruk er vurdert og frarådes i ROS-analysen.


Byantikvaren: Imøtekommes. Byarkivet og VAV sitt arkiv er gjennomgått med hensikt å
framskaffe historiske opplysninger, se kapittel 3.2, avsnitt «Verneinteresser». VAV ønsker ikke
området inngjerdet.


OBY: Sambruk av arealene barnehage/drikkevannsbasseng er ikke å anbefale, jamfør konklusjon av
ROS-analysen på dette punkt. Begrunnelsen er fare for forurensning av drikkevannet. VAV har ikke
annet areal å tilby som erstatning. Ved å regulere rentvannsbassenget til vannforsyningsanlegg, ryddes
det opp i reguleringssituasjonen, slik også OBY påpeker er en fordel.


Samferdselsetaten: Imøtekommes i stor grad. Forslag til reguleringsbestemmelse § 5 sikrer regulert
avkjørsel, § 6.1 sikrer parkering tilknyttet drift og vedlikehold av anlegget.


Vann- og avløpsetaten:  Imøtekommes. Sikres gjennom reguleringsbestemmelsenes § 3.
Renovasjonsetaten: Forslagsstiller er ikke kjent med at naboeiendommers renovasjonsordninger


berøres av omsøkt eiendoms regulering.
Undervisningsbyza: Forslagsstiller er ikke kjent med at eiendommen berører barns skolevei.
Friluftsetaten: Imøtekommes; et 12 meters-belte langs vassdraget sikres for bevaring av bekk med


kantsone og naturmiljø jf. grense for bestemmelser #1 på plankart, og reguleringsbestemmelsenes § 8.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Tas til orientering.


13. Hafslund Nett AS: Nettstasjon er sikret jf. reguleringsbestemmelsene, § 6.3.


5.2 Forhåndsuttalelser
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.


Liste over forhåndsuttalelser
Bydel Vestre Aker 2011-02-08
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14
Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann- og avløpsetaten 2011-01-27
Kollektivtransportproduksjon AS 2011-01-20
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
Tarjei Thorkildsen 2011-02-15


Sammendrag av forhåndsuttalelsene:






1.Bydel Vestre Aker: 

Går imot planinitiativet siden planområdet egner seg til barnehage og bydelen fortsatt har behov for
eiendommer til slikt formål. Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.
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Byrådsavdeling for kultur og utdanning: 

Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/Bestillerenhet for barnehager kan ikke anbefale en
omregulering, da det vil komme i konflikt med kommunens prinsipp om å ikke omregulere
barnehagetomter før full barnehagedekning er nådd. Det er beskrevet i kunngjøringen at også
sambruken av arealene vil bli vurdert. På det nåværende tidspunkt vil det være ugunstig å anbefale
sambruk av arealet, da man ikke vet hvor stort uteareal som trengs ved etablering av barnehage på et
senere tidspunkt. Utearealet må samsvare med størrelsen på bamehagen og antall plasser iht. norm.
Hvis tomten skulle bli omregulert, bes det om at det vurderes erstatningsarealer.


Byantikvaren:
Viser til samrådsuttalelse (brev av 2010-06-02). Voksenlia vannbasseng kan sees på flyfoto fra 1937,
men er antakelig etablert lenge før dette. Vannforsyningsanlegg er lite undersøkt som kulturminne i
Oslo, og ber derfor om flere historiske opplysninger om vannforsyningsanlegget. De bemerker og at
vannbassenget ligger høyt i terrenget og er mye benyttet av folk i nærområdet som utsiktspunkt,
rekreasjonsområde og turmål. Byantikvaren ber derfor om at området ikke gjerdes inn, men holdes
tilgjengelig til friluftsformål. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at hvis
det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks
stanses og Byantikvaren kontaktes.


Samferdselsetaten: 

Generelt: Det må redegj øres for de trafikale konsekvenser for det lokale veinettet mht. traflkksikkerhet
og fremkommelighet. Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold jamfør kommunens norm og må i
størst mulig grad legges vinkelrett på offentlig vei. Fortau forbi avkjørsel skal være gjennomgående.
Bredde på avkjørsel skal være 4,0 meter. Avkjørsel skal markeres med pil på plankartet. Ved
planlegging av barnehage må bringing/ henting, parkering med mer, beskrives. Konsekvenser for
traflkksikkerhet og framkommelighet på det lokale veinettet må redegjøres for.
Ang regulering av Hospitsveien 5: Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak
som sikrer sikker kryssing av vei til fortau.


Friluftsetaten:
Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5; det er ikke noe som tilsier at denne berøres.
Dersom sambruk mellom barnehage og vannbasseng ikke er mulig, er vi svært positive til at området
omreguleres til vannbasseng/grønnstruktur. Friluftsetaten kan ikke se at det er noen konflikt i et slikt
sambruk av arealene og sambruken vil ikke føre til forurensning av drikkevannet —snarere tvert om.


Undervisningsbygg: 

Ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings-
og anleggs-/byggeperioden.


Vann- og avløpsetaten: Ingen merknader


Kollektivtransportproduksjon AS: Ingen innvendinger til tiltaket, men ber om å bli kontaktet hvis
tiltaket berører banetraseen.


Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ber om at biologisk mangfold/viktige naturtyper og landskap
hensyntas i det videre planarbeidet. Ang samfunnssikkerhet: Minner om krav til ROS-analyse. For
øvrig ingen merknader til planoppstart.


Forsvarsbygg: Ingen merknad. Ingen tjenesteboliger berøres.


Tarjei Thorkildsen: Opplyser om at området i dag fungerer som lekeområde for barn i området,
særlig ballspill. Ulike naboer har for egen regning investert i mål, nett mv. Området holdes i hevd
i privat regi ved klipping av gress og rydding. Anmoder om at sambruken med vannbassenget


ruktur
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Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene


Bydel Vestre Aker: Imøtekommes ikke, se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill nr. 1.
Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/bestillerenheten for barnehager: Imøtekommes ikke.
Forslagsstiller er enig med byrådsavdelingen om at sambruk ikke er å anbefale, men ut fra
begrunnelse gitt i ROS-analysen. Forslagsstiller har ikke erstatningsareal å tilby.
Byantikvaren: Imøtekommes. Se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill nr. 2.
Samferdselsetaten: Imøtekommes i stor grad. Se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill
nr. 4.
Friluftsetaten: Imøtekommes. Vassdraget med strandsone er hensyntatt ved regulert grense for
bestemmelser #1. Forslagsstiller er enig i at sambruk varmbasseng/ grønnstruktur til en viss
grad kan være mulig forutsatt at vannbasseng sikres mot forurensning. Eksisterende grøntareal
foreslås regulert til formål Grønnstruktur; friområde.
Undervisningsbygg: Imøtekommes ved at barns skolevei ikke berøres.
Kollektivtransportproduksjon AS: Imøtekommes ved at banetrase ikke berøres.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Imøtekommes. Arealet rundt vannbassenget reguleres til
friområde og sikringssone. ROS-analyse er utarbeidet. Konklusjonen fra analysen er
hensyntatt og implementert i planforslaget.


11. Tarjei Thorkildsen: Imøtekommes delvis; Barns uorganiserte lek vil kunne fortsette, men
arealet vil ikke bli tillatt benyttet til ballspill. Målstativ og andre lekeinnretninger vil ikke
kunne aksepteres pga. forurensningsfaren. De installasjoner som Thorkildsen beskriver er
utplassert uten avtale med VAV.
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6. FORSLAGSSTILLERSFAGLIGEBEGRUNNELSE
Planområdets størrelse på 4012 m2.
Forslagsstillers faglige begrunnelse for planforslaget, er sikring av drikkevannsbassenget og driften av
dette mht. arealbruk i henhold til plan- og bygningsloven. Drikkevannsbassenget sikres i forhold til
fare for forurensning. Videre sikres arealet til bruk som friområde. Bekk med strandsone sikres.
Atkomst sikres.


Vannforsyningsanlegget reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Anlegget sikres ytterligere
ved at det er regulert en sikringssone over hele planområdet (sikringssone H190_1)med formål å sikre
vannforsyningsanlegget på/under terreng inkludert vannledninger/rør under terreng.


Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.
Dette for å hindre ballspill. Ballspill vurderes til å kunne medføre økt fare for forurensning ned i
drikkevannsbassenget. Av samme hensyn tillates ikke trær og busker over vannforsyningsanlegget,
kun gress og vegetasjon med korte rotsystemer.


Eksisterende atkomstvei foreslås regulert som vei V.1for Hospitsveien 5 (vannbassengtomta).
Eierform; «annen» (dvs. privat). VAV ønsker ikke å regulere denne tilfelles vei sammen med
naboeiendom gnr/bnr 33/1371 Hospitsvn 5b, da dette vil legge føringer for framtidig bruk av
eiendommen. Midlertidige leieavtale vedrørende atkomst for bnr 1371 opprettholdes.


Eksisterende vei/sti fra vannbassengtomta til nabotomt i sør (gnr/bnr 33/954), samt veksthus i
sørvestre hjørne av eiendommen, er ikke inkludert/sikret i planforslaget. Verken grunneier EBY eller
drifter av vannbassenget, VAV, kjenner til avtaler om disse to forhold


Friområdet er offentlig.


Planforslaget sikrer at nettstasjon tillates innenfor friområdet, hvilket innebærer at eksisterende
nettstasjon er i tråd med planforslaget.


Biologisk mangfold i forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås
en grense for bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget.


Innmåling
Drikkevannsbassenget (konstruksjonen) ligger i hovedsak under bakken og ble oppført i årene mellom
1949 og 1957. PBE ønsker en verifisering av konstruksjonenes utstrekning.


Ulike metoder for å kartlegge bassengenes yttervegger under bakken er vurdert. Graving ansees å være
uaktuelt. Som en altemativ metode ble det vurdert å bruke georadar for å kartlegge yttergrensene av
betongkonstruksjonene. Georadarmålinger opplyses av tilbyende konsulent å kunne ha en ikke
ubetydelig usikkerhet/ feilmargin og målingene må tolkes. Ut fra en kost/nytte-vurdering har man
valgt å ikke gå inn for denne målemetoden.


Følgende innmålingsmetode ble besluttet og utført for å kartlegge konstruksjonens omfang: Basert på
eksisterende tegninger, lasermåling innvendig i bassengene og tradisjonell landmåling, kan
bygningenes omriss innvendig konstrueres digitalt og bygg koordinatfestes i terrenget på grunnkartet.
Synlige deler av fasade er innmålt. Innmålingene er opptegnet og sammenholdt med arkivtegningene
fra 1949 (plan, snitt). Det viser seg til å være godt samsvar mellom tegningene og innmålingene, kun
noen få cm avvik er funnet. Dette anser VAV for nøyaktig nok i forhold til krav fra PBE, da VAV
ønsker en "buffersone" / sikringssone som vist på plankart, på 4 meter rundt alle sidene av
bassengenes yttervegger. Innmålingene er utført av firma Terratec AS.


Rapporter som følger saken:
Koordinatfesting av vannmagasiner, datert 2011-05-19 (utført av Terratec AS)
ROS-analyse reguleringsplan —Drikkevannbasseng Voksenlia, Hospitsveien 5,
gnr/bnr 33/948 (utført av Norconsult AS)
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7. PLANFORSLAG


Reguleringsformål og hensynssoner:
Området foreslås regulert til:


Hovedformål
Bebyggelse og anlegg:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur:
Hensynssoner:
a) Sikringssone:


Underformål
Vannforsyningsanlegg (VF1)
Vei, annen eierform (V1)
Friområde (Friområde 1, Friområde 2)


Andre sikringssoner; vannforsyningsanlegg (H190_1)


Gradavutnyttingoghøyder

Eksisterende vannforsyningsanlegg reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Området er
ferdig utbygd og består av drikkevannsbasseng med garasje (delvis nedgravd) og vannledninger/
rørgater under bakken.


Bebyggelsensplassering
Bebyggelse reguleres med eksisterende plassering.


Bebyggelsenstakogfasader:

Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.
Trær og busker tillates ikke innenfor sikringssonen H190_1, uten godkjenning fra VAV.


Natur-ogressursgrunnlaget
Friluftsinteressene sikres i planforslaget ved at eksisterende grønnstruktur omreguleres fra
barnehagetomt til friområde. Friområdet skal være offentlig.
Bekk med kantvegetasjon sikres ved bruk av grense for bestemmelser #1, jf.
reguleringsbestemmelsenes § 8.
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Landskap

Planforslaget legger opp til at eksisterende topografi i opprettholdes, med unntak av eksisterende
gressplen over bassengtak som tillates gjort kupert. Eksisterende vegetasjon og grønnstruktur sikres
som friområde, men det tillates ikke trær og busker over bassengtak.
Det kan tillates tiltak som forstøtningsmurer, trapper, og nødvendige konstruksjoner, forutsatt
godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget og ansvarlig myndighet for
drift av friområdet.


Nettstasjon tillates innenfor formålet forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og drift av friområdet.


Vemeinteresser
Anlegget er ikke foreslått vernet i planforslaget. Det foreligger ingen registrerte verneinteresser.


Miljøfaglige forhold/ Naturmangfoldsloven 

Planforslaget medfører mindre luft- og støyforurensning, da barnehageutbygging utgår.
Drikkevannsforsyningen sikres.


Forhold til Naturmangfoldsloven
(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på


vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.


Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekrafiig
bruk og vern av naturmangfoldet.


Forslagsstiller vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende: I Oslos kommunes naturdatabase
foreligger ingen registreringer av regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på tomta. Det
vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt på det naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer
på området per i dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Planforslaget vil derfor ikke vil
berøre natunnangfoldet i negativ grad.


(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den


kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.


Ikke relevant, jamfør kommentar over.


(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes utfra den samlede belastning som økosystemet er


eller vil bli utsatt for.


Ingen fysiske tiltak planlegges. Ved vedlikehold vil eventuelle gravearbeider kunne medføre inngrep
lokalt over/rundt bassengtak og rørgater. Disse vil ikke påvirke økosystemet som helhet, men
enkelttrær/busker og annen vegetasjon kan bli fiernet.


(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som


tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig utfra tiltakets og skadens karakter.


TiltAkshlver dpkicpr knctnarier for å redusere fremtidige skader på naturmangfoldet.


(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, utfra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
ogfremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.


Ved eventuelle inngrep i friområde, skal det i anleggsfase under gravearbeid tas særlig hensyn til
eksisterende naturmiljø (sikres ved reguleringsbestemmelse § 6.5).


Trafikkforhol d

Avkjørsel til eiendommen er fra Hospitsveien, vist med pil på plankartet. Parkering for drift og
vedlikehold av vannforsyningsanlegget tillates innenfor formål Friområder.
Atkomstvei er regulert som vei; annen eierform, dvs, tilhørende hjemmelshaver av eiendommen.


Risiko- og sårbarhet 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området. ROS-analysen følger saken
som eget vedlegg. Det framgår av denne at det per i dag foreligger et høyt, uakseptabelt risikonivå
med hensyn på vannkvalitet. Sambruk av arealet til vannforsyningsanlegg og barnehage ikke er
akseptabel.


Konklusjon fra ROS-analysen:
«ROS-analysen for dette planområdet har sikkerhet for drikkevannsforsyning som hovedfokus. Dette
skjer med bakgrunn i at bassenget har vært lokalisert i området i svært lang tid. Den innledende
fareidentifikasjonen og sårbarhetsanalysen konkluderer med at planområdet generelt sett fremstår med
lav sårbarhet for et vidt spekter av hendelser. Det er identifisert forhøyet sårbarhet for en farekategori -
drikkevannsforsyning.
For dette temaet er det utført en mer detalj ert hendelsesbasert risikovurdering i analysens vedlegg 1.


Den identifiserte hendelsen er innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.
• Basert på dagens situasjon i planområdet vurderes hendelsen å ha høyt, uakseptabel risikonivå


med hensyn på vannkvalitet. Med hensyn på Materielle verdier/ leveranse drikkevann er
hendelsen vurdert å ha akseptabel risiko, men der ytterligere risikoreduserende tiltak bør
vurderes.


Forslag til tiltak er beskrevet i analysens kapittel 5.1. Dersom foreslåtte tiltak blir gjennomført, er det
vurdert at risiko i område vil fremstå med et akseptabelt nivå. Likevel bør Oslo VAV ha et fokus på
kontroll av basseng for eventuelle lekkasjer i membranen (kontinuerlig risikostyring).


Risikoreduserende tiltak 

Planområdet bør omreguleres fra barnehage til et formål som sikrer drikkevannsbassenget mht.
bassengets konstruksjon og sikker drikkevannsforsyning. Sambruk av arealet til grøntstruktur for
allmenhetens bruk, kan til en viss grad aksepteres, forutsatt at allmennhetens bruk ikke medfører økt
risiko for forurensning av rentvann i bassenget. Sambruk av arealet til barnehage kan ikke aksepteres
med hensyn på opprettholde sikker drikkevannsforsyning. Dersom det tillates etablert barnehage her,
vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Det er gjennom analysen vurdert tiltak som inngjerding av området, men det er i utgangspunktet ikke
ønskelig fra Oslo VAV sin side. Derfor må området få en utforming (grøntstruktur som eksempelvis er
noe kupert, med vegetasjon uten større rotsystem mv,) som gjør at det kan fremstå som et
grøntområde, men ikke et område hvor det drives organisert aktivitet.
Videre må Oslo VAV sikres tilgang til området med større anleggsmaskiner, samt at området kan
graves opp ved behov.


RISIKOVURDERING:
Hendelse 1 —Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Drøfting av sannsynlighet:
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Bassengets konstruksjon innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
Området blir i dag forvaltet av Friluftsetaten og fremstår som et område hvor det drives mye lek
og aktivitet.
Det er flere årsaker til at det kan oppstå uønsket brudd i membranen, for eksempel (listen er ikke
uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
Volleyballnett som settes opp på området.
Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.
Hunder som graver.
Barn som leker på området og graver i jorden.
Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
Røtter på trær som står nært basseng/ ledningsnett ut fra basseng.


Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 % årlig
sannsynlighet.


Drofting av konsekvens:


Vannkvalitet
Dersom det blir på hull på membranen, vil forurenset vann lekke inn i rentvannbassenget. Dette
vil medføre at drikkevann som er under distribusjon til abonnent vil kunne bli forurenset med
bakterier, parasitter mv. Dersom området blir brukt til lufting av hunder, vil eksempelvis
bakterier fra dyreekskrementer kunne følge vannet ned gjennom grunnen og inn i bassenget.
En forurensing som dette vil være svært vanskelig å oppdage fordi drikkevannet ut fra bassenget
ikke er kontinuerlig overvåket. Det tas regelmessige prøver av bassenget, men ikke ofte nok til at
forurensning ville bli oppdaget før det distribueres. Dermed vil forurenset drikkevann nå frem til
abonnentene med påfølgende fare for utbrudd av sykdom.
For Ullern kan ca. 25.000 abonnenter dermed bli forsynt med forurenset drikkevann.
Konsekvens for vannkvalitet vurderes som stor, dvs, brudd på gjeldende krav, ulempe for helse.
Miljø
Hendelsen er ikke vurdert til å ha konsekvens for ytre miljø.


Materielle verdier/ leveranse drikkevann 

Dersom det går hull på membranen, må denne skiftes ut. Ved en slik hendelse må hele
membranen skiftes ut da det er svært vanskelig å lokalisere hvor det har gått hull på membranen.
Drypp som observeres inne i bassenget kan være en helt annen plass enn hvor hullet er lokalisert.
Bassengtaket må da graves opp før ny membran kan legges. Frem til arbeidet med skifte av
membran begynner, og så lenge det pågår, vil ikke bassenget kunne brukes til drikkevanns-
forsyning. Konsekvensen for materielle verdier/ leveranse drikkevann vurderes til å være
middels; Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr./ kortvarig (timer) svikt i forsyning til
enkelte områder. Det vil være mulig å forsyne abonnenter i området på andre måter enn ordinær
forsyning, noe som vil medføre at få abonnenter vil være uten vann lenge. Dersom det anlegges
barnehage i dette området vil reparasjonsarbeid også få følger for drift av barnehagen.


Oppsummering:


Vctnnkvaltiet


Ytre miljo


Materielle verdierl
leveranse


3 4 5 I 1 2 3 4 5 GUL


X -X


drikkevann
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Sosial infrastruktur
Byggeområde for barnehage jamfør gjeldende reguleringsplan, utgår. Offentlig friområde og
vannforsyningsanlegg foreslås i planforslaget.


Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegget sikres ved regulering av sikringssone H190_1, samt regulering av den fysiske
konstruksjonen til formål Bebyggelse og anlegg —vannforsyningsanlegg. Nettstasjon sikres tillatt
innenfor friområdet, men reguleres ikke på en konkret plass.


Stedsutvikling
Planforslaget sikrer eksisterende situasjon på tomta på bekostning av gjeldende regulering til
barnehage. Området vil framstå som en grønn lunge i boligområdet, som i dag.


Barns interesser 

Arealet kan benyttes av barn til leke- og oppholdsareal, da området foreslås regulert til friområde.
Ballspill over bassengtak ønskes ikke og kan forhindres ved å anlegge kupert terreng.


Universell utforming
Selve anlegget som arbeidsplass er ikke tilrettelagt med universell utforming, da det er trapper i
anlegget. Tomta er bratt og ikke universelt utformet mht. stigning. Da planforslaget ikke innebærer
noen form for utbygging, men kun fryser eksisterende situasjon, stilles det ikke krav om universell
utforming.


8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET


Overordnede planer og mål

Forslaget vurderes i hovedsak til å være i tråd med overordnede planer og mål. Planforslaget er i strid
med gjeldende reguleringsplan som regulerer tomten til byggeområde for barnehage.


Forslaget legger opp til sambruk av arealer: Vannforsyningsanlegget med bygning og rørgater sikres,
samtidig som eksisterende grøntareal på eiendommen sikres som friområde til allmennhetens bruk.
Ved eventuell konflikt mellom de ulike formål, skal hensynet til vannforsyningsanlegget prioriteres.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene styrkes ved forslaget, da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten.


Landskap
Konsekvens av planforslaget er at landskap kan opprettholdes stort sett uendret i forhold til
eksisterende situasjon. Over bassengtak tillates terreng endret fra flatt til kupert. Videre kan trær og
busker over vannforsyningsanlegget, rørgater tillates flernet dersom VAV ser behov for dette.


Verneinteresser
Det foreligger ingen registrerte verneinteresser, eksisterende bygning er derfor i planforslaget ikke
foreslått sikret som kulturminne.


Miliøfaglige forhold 

Konsekvens av planforslaget er at vannforsyningsanlegget sikres. Eksisterende bekk med kantsone og
vegetasjonsbelte sikres mot nedbygging. Ved omregulering fra barnehagetomt i gjeldende
reguleringsplan til foreliggende planforslag, vil økt luft- og støyforurensning som følge av en mulig
barnehage, bortfalle. Planskissen får ingen konsekvenser for sol- og skyggeforhold, heller ikke for
grunnforhold. Identifisert forurensningskilde iht. ROS-analysen reduseres til akseptabelt nivå.


Forholdet til Naturmangfoldsloven: 

Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt for eksisterende vegetasjonen og vekstvilkår,
jamfør omregulering fra byggeområde for barnehage til foreliggende planforslag. Planforslaget åpner


18







for at enkelttrær og busker over bassengtak og rørgater, fiernes. Helhetsvurderingen er likevel at
planforslaget vil berøre naturmangfoldet positivt, da arealet rundt basseng og på bassengtak sikres som
friområde.


For bekken er konsekvens av planforslaget at vassdraget med strandsone ikke bare sikres mot
nedbygging, men også sikres mot tiltak som kan forringe vassdragets økologiske funksjon.


Trafikkforhold 

Konsekvens av planforslaget er at avkjørsel sikres.
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en
4-avd barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk.
Planforslaget er ikke til hinder for at eksisterende leieavtale om midlertidig atkomst for gnr/bnr
33/1371 kan opprettholdes.


Risiko- og sårbarhet 

Konsekvens mht. ROS-analysen er at identifisert uakseptabel høy fare for hendelse av forurensing av
drikkevann, reduseres. Hensynet til rent drikkevann skal prioriteres og er fulgt opp i plankartet ved
omregulering fra å være byggeområde for barnehage til Vannforsyningsanlegg og til sikringssone for
vannforsyningsanlegg. Bestemmelsene følger videre opp ROS-analysen ved at det tillates
terrengbearbeiding over vannforsyningsanleggets tak. Trær og busker over bassengtak/rørgater tillates
ikke uten godkjenning av VAV.


Sosial infrastruktur 

PlanforsIaget innebærer at man taper en barnehagetomt som iht. mulighetsstudie utført 2007 kunne gitt
en 4-avd barnehage (72 barn).


Teknisk infrastruktur 

Konsekvens av planforslaget er at vesentlig teknisk infrastruktur (vannforsyning), sikres. Fare for
forurensning av drikkevann reduseres ved gjennomføring av planforslaget. Nettstasjon sikres.


Stedsutvikling
Området sikres som en grønn lunge for nærmiljøet, på bekostning av en barnehagetomt.
Området vil få mindre trafikk, luft- og støyforurensning når barnehagereguleringen utgår.
Bydelen vil få redusert barnehagetilbud i forhold til gjeldende regulering.


Barns interesser 

Gjeldende regulering til barnehagetomt ville gitt opparbeidet lekeplass, noe som bortfaller i
planforslaget. I forhold til eksisterende situasjon med evt. uorganisert lek på eiendommen, medfører
planforslaget at ballspill på bassengtak kan forhindres ved at terrenget her tillates gjort kupert. Andre
former for uorganisert lek vil fremdeles være mulig, da området opprettholdes som åpent friområde.


Universellutforming
Planforslaget stiller ikke krav til universe1lutforming, da det ikke tilrettelegges for nybygWtilbygg på
eiendommen. Som arbeidsplass (drift og vedlikehold) er anlegget ikke i daglig bruk og forslagsstiller
finner derfor ikke grunn til å stille det ikke krav til universell utforming.


Interessemotsetninger 

Konsekvens av planforslaget er at bydelens ønske om at området opprettholdes regulert til barnehage
ikke imøtekommes. Det samme gjelder nærmiljøets ønske om å bruke gressplenen over bassengtak til
ballspill. VAV vurderer dette som uforenlig med drift av drikkevannsbassenget og hensynet til sikring
av rent vann.
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9. ILLUSTRASJONER
Nedenfor vises fotografier av vannbassenget, eksisterende situasjon.


Vobenlia vannbasseng fasade mot sør (Norconsult 2010-06-27)


Garasje integrert i vannbassengbygning, parkeringsplass etablert foran fasade sør
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Tak over vannbasseng- tilsådd med gress, fotballmål til høyre på foto


Fotballmål og huskestativ også plassert på i nordøstre del av tak over vannbasseng
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Oslokommune
BydelVestreAker


OSLO.KOMMliNE
PLAN-OCBYGNINGSETATEN


25JUNI2010
Plan og bygningsetaten
Pb.364 Sentrum SAKSNR:.20 10(73 -az«
0102 OSLO


Deres ref:Vår ref (saksnr):


201003148201000684-8


Saksbeh:


HansJacob Woxen,23 47 60 31


Dato: 22.06.2010


Arkivkode:


512


BU-SAK 113/10 HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL INNSPILLFRA BYDELEN
OMRÅDE-OG PROSESSAVKLARING


Vestre Aker bydelsutvalgbehandlet ovennevntesak i møte 17.juni 2010. Følgendevedtak ble
enstemmigfattet:


Bydel Vestre Aker går imot planinitiativetfor Hospitsveien5, sidenplanområdetegner seg til
barnehageog bydelenfortsatt har behovfor eiendommertil slikt formål.


Det forutsettesat gjeldende reguleringsplanopprettholdespå dettepunkt.


Med hilsen


Vidar Haukeland
Bydelsdirektør


Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


Adresse:Telefon: 02180Hankgire: 6004.06.24093
Serkedalsvelen148Telefaks: 23 47 60 01Org.nr.: 970145311
0754 Oslo
Epost:postmottak@bva.oslo.kommune.no
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MCrrY,r..rr
OSLO iMt Jf


PLAN-OciBYGNING$El'ATFN


0 7JUNI2010


Dato: 02.06.2010


Oslokommune
Plan-og bygningsetaten
Intempost


Oslo kommune
Byantikvaren


Deresref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201003148-3 10/730 BengtLifoss 512 - 33/948


33/948 HOSPITSVEIEN 5 "VOKSENLIA VANNBASSENG" - UTTALELSE TIL
PROSESSAVKLARING


Det vises til invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring datert 21.05.2010, med frist for uttalelse
04.06.2010.


VAV ønsker å sikre området mot uønsket brukved å regulere til " Område for samferdselsanlegg og
infrastruktur—anlegg for vannforsyning"


Nyere tids kulturmininer:
Voksenlia vannbasseng kan ses på luftfoto fra 1937, men er antagelig etablert lenge før. Installasjoner
for vannforsyningen til Oslo, er lite undersøktekulturminnersom Byantikvaren ikke harhatt en
systematisk gjennomgang av. Det er generelt lite historiske informasjon om vannforsyningsanlegg i
Oslo. Byantikvarenber derfor om å få flere historiske opplysninger om det aktuelle vannbassenget.
Videre vil vi minne om at flere av disse vannbassengene ofte ligger høyt i terrengetog er viktige
utsiktspunkter,rekreasjonsområderog turmål fornærmiljøet.Ofte kan en se på eldre flyfoto at noen av
vannbasseng har ligget i parklignende omgivelser. Byantikvaren vil derfor anbefale at de historiske
vannbassengene ikke gjerdes inn, men forblir åpne og tilgjengelige rekreasjonsområder.


Arkeologiskeforhold
Byantikvarenkrever ikke en arkeologisk registreringav planområdet,jf lov om kulturminnerav 9. juni
1978 nr 50 § 9. Vi minner imidlertid om at kulturminnelovens § 8 annet ledd gjelder generelt, slik at
dersom en i forbindelse med arbeid på eiendommen blir oppmerksom på mulige automatisk fredete
kulturminner,skal arbeidene straks stanses og Byantikvarenkontaktes.


Medhilsen


7


LeifF1vardV*4håland
antikvar


ByantikvarenPostadresse:Besøksadresse:Sentralbord:02 180
Postboks2094 - Grunerløkka Maridalsveien3Publikumsservice: 23 46 02 95
0505 Oslo0178 OsloTelefaks:23 46 02 51


postmottak@bya.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Samferdselsetaten


Plan- og bygningsetaten
postrnottak@pbe.oslo.kommune.no


Dato: 27.05.2010


Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
201003148-3 201001032-2 Arne Hvamstad,23 49 30 54 512,1


HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL SAMRÅD,OMRÅDE-OG
PROSESSAVKLARING


Vi viser til brev av 21.05.2010.


Dersomden aktuelle eiendommenska1utvikles med behovfor kjøreatkomst,må avkjørselen
etableres i henhold ti1kommunensretningslinjermed hensyntil stigningog sikt. For øvrig har
Samferdselsetateningen kommentarertil planinitiativet.


Med vennlighilsen






1 t;


ArildArne H amstad
kksjciinssjefsjefmgeniør


Besoksadresse:Telefon: 02 180Bankgiro: 6004.06.55045
Stromsvelen 102Telefaks: 23 49 30 09Org.nr:NO 976 062 035
Postadresse:
Postboks 6703 EtterstadE-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no
0609 OSLOInternett: htto://www.sam.oslo.kornmune.no







Oslokommune
Vann-og avløpsetaten


Plan-ogbygningsetaten
Postboks364,Sentrum
0102OSLO


Dato: 27,05.2010


Deres ref: Vtirref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201003148 10102264-3 Svein OddvarKorsvik, 512.1
(NBI Oppgkvedbenvendelse)


GNR 33 BNR948 - HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL SAMRÅD,OMRÅDE-OG
PROSESSAVKLÅRING


VivisertilDeresbrevav21.05.2010angåendeHospitsveien25.Invitasjontil samråd,område-
ogprosessavklaring.


Vann-ogavløpsetatenharfølgendebemerkning:


Overflatevann,takvannog drensvannskal behandlesved lokal overvannshåndtering.Dette skal
fremgåav reguleringsbestemmelsenefor reguleringsplanen.


Medhilsen
,


cr til tk


SveinOddvarKorsvik
konsulent


JanAksøy
oppdragslederbyufik ng
Avdelingplanogprosjekt


Vann- ogavlopsetalen Postadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro:6045.05.20643
Postboks4704SofienbergTelefaks:23437080 Org.nr.:971185589MVA
0506Oslo E-post: postmottak@vav.oslo.kornmune.no
Besoksadresse: Internett:www.vav.oslo.kommune.no
Herslebsgate5







Ostokommune
Renovasjonsetaten


Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Deres ref:


20100314 8-3


Vår ref (saksnr):


201000907-2


Saksbeh:


Cathrine Hallberg, 92642675


Dato: 3,6.2010


Arkivkode:


512.1


UTTALELSE TIL PLANINITIATIV- HOSPITSVEIEN 5


Renovasjonsetaten viser til Deres e-post, med vedlegg, datert 21.5.2010:Hospitsveien 5 -
Invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring.Vi har vurdert planen og har følgende
kommentarer i forbindelse med den lovpålagte renovasjonen:


VAV,Oslokommune,ønskerå forhindreuønsketbruk av området ved å regulere det til "område for
samferdselsanlegg og infrastruktur—anlegg for vannforsyning".


På eiendommen ser det ut til å være regulert inn en barnebage. I barnehagerkan det legges til rette
for utstrakt kildesortering. I utgangspunktet blir avfall generert fra barnehagenklassifisert som
næringsvirksomhet. Dersom barnehagenskal benytte seg av avfallshåndteringi regi av Oslo
kommune, Renovasjonsetaten, må det også legges Utrette for avfallsinnsamlingfra den.
Barnehagen må da forholde segtil de samme reglene som gjelder for innsamlingav
husholdningsavfall.


Renovasjonsetaten forutsetter at det i reguleringsplanen blir tatt hensyn til at den lovpålagte
renovasjonen for husholdningsavfall, som Renovasjonsetaten har ansvar for, kan utføres forsvarlig for
de tilstøtende boligeiendommene.


Dersom en konflikt skulle oppstå, ber vi om at det tas kontakt med Renovasjonsetatenfor å avklare
atkomstforholdene.


Kontaktperson i Renovasjonsetaten er teamleclerSiri Therese Flamme-Larsen,
tlf 23 48 37 73.


Med hilsen


[(etwylnte-
Siri Therese Flarnme-Larsen
teamleder


aattute4 se(-4
4•1-CathrineHallberg 4


avdelingsingeniør


Reoovasjonsetaten Postadresse:
Postboks4533Nydalen
0404OSLO
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Bcsubittli ca.Nc. g-n:.asjeigenr.:
Gjerdrumsvei 10BNO 976820088


Sentra1bar4:
Kundetorg: 2348 36 50


E-post:postmottalo3ren,osto.komnuine,no Telefaks: 2348 36 01







UNDERVISNINGSBYGG


Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Deresref.: Vår ref (journal ID): Saksbehandler: Dato:
201003148 10/987 (10/10451) Geir Cranner 01.06.2010


Svar på invitasjon til samråd - Hospitsveien 5


Undervisningsbygg viser til oversendelse av 21.05.2010 om planinitiativ for Hospitsveien 5.
Initiativet gjelder omregulering av eiendommen fra "Byggeområde for off./almennyttig
formål (barnehage)" til "område for samferdselsantegg og infrastruktur - anlegg for
vannforsyning", dette for å forhindre uønsket bruk av området.


Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og
eventuelt anleggs-/byggeperioden.


Med vennlig hilsen
Undervisningsbygg


Vidar Lie Geir Cranner
utviklingsdirektør byplanlegger


Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift
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Journalpost: 201003148111


Fra: Janina Frahm Kringstad
E-Post: janina.kringstad@fri:c.kommune.no
Dato: Tue, I Jun 2010 09:04:49 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: Planinitiativ, Hospitsveien 5, Saksnr: 201003148


Vi viser til mottatt invitAsjon til samråd vedrørende Hospitsveien 5
(saksnr: 201003148). FrLI:=Jftstaten har følgende bemerkning.


Det går et åpent bekkeløp langs den østlige tomtegrensen, og vi ber cm


at det tas hensyn tiI bekken i det videre planarbeidet.


Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for
utbyggingsavtale.


Med hilsen


Friluftsetaten, Oslo kommune


v/ Janina P. Kringstad
Arealplanlegger/ Landskapsarkitekt, Miljø- og planavdelingen
tlf: 976 28 097
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Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten


Plan- og bygningsetaten


Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Dato: 03.06.2010


Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode:


201003148 10/1695- Astri Bjerknes, 982 68 928 512


10/14308 (Oppgisved henv )


Reguleringssak - Hospitsveien 5, gnr./bnr. 33/948 - Invitasjon til samråd


EBY er bl.a. tildelt rollen som kommunens grunneierrepresentant og uttaler seg til planforslag
både ut fra sin grunneierrolle og ut fra sin rolle som overordnet kommunal avtalepart for
utbyggingsavtaler i Oslo kommune.


Oslo kommune v/Bykassa eier eiendommen som VAV leier og forvalter til Voksenlia
vannbasseng. Eiendommene er i dag regulert til barnehage, men har aldri vært aktuell å
benytte til dette formålet. Eiendom 33/1371 (Hospitsveien 5 B) leier i dag midlertidig
adkomst over gjeldende eiendom. Eiendom 33/954 (Voksenliveien 6 E) på sydsiden ser ut til
å kjøre over gjeldende eiendom uten at vi kan se at noen avtale om dette foreligger. Det antas
at denne eiendommen har lovlig adkomst fra Voksenliveien.


Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for utbyggingsavtale.


Med vennlig hilsen
Eierseksjonen


Allan Bøe Astri Bjerknes
seksjonsleder overingeniør


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og trenger dermed ikke underskrift


P.•:1
Eiendoms-og Besoksadresse. Fakturaadresse: Telefon:02 180 Org,nr: 874780782
byfornyelsesetaten ChristianKrohgsgate16 Eiendoms-ogbyfornyelsesetaten Telefaks:22 1733 16 Giro:60040634153


Postadresse: Oslokommune,Fakturasentral
Postboks491Sentrum Postboks6532Etterstad E-postposnnottak@eby.oslo kommune no
0105 OSLO 0606OSLO www.eby.oslo.kommuneno
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JOurnalpost: 201003148/12


Fra: Hilde Johanne Mangerud
E-Post: hilde.mangerud@gfe.oslo.kommune.no
Dato: Tue, 1 JUn 2010-13:26:22 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: Re: 201003148/3 - Invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring


Tilbakemelding til ovennevnte planin1tiativ:


Ingen kjent:e forhold som har betydning for planinitiativ i dette området.


MVH


Gravferdsetaten 1.'Os.lo--kommu'Pe


V/Hilde Johanne Mangerud
Landskapsarkitekt MNLA
Tlf: 23 36 56 75/ mobil: 481 41 467
Akersbakken 32, 0172 OSLO


PB 2674 St. Hanshaugen, 0131 OSLO


file:///C:/UsersN/AppData/Loca1/Temp/Low/GF4ZBYL7.htm 2012-01-31







--- rT,A4e. kzL5,6/\
Page 1of 1


Journalpost: 201003148/8


Fra: Natalia Kopsov
E-Post: natalia.kopsovtet,osio.kommune.no
Dato: Thu, 27 vlay2o10 09:33:02 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: SAK 201003148 HOSPITSVEIEN 5


Dato: 27.05.2010
Deres ref: Vårref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
201003148 201011033-2NAKO 47 23482043 512.1


HOSPITSVEIEN 5 - INVITASJON TIL SAMRAD, OMRADE- OG PROSESSAVKLARING


ra(I.kkiter: •ar ingen kjentø rho.4 4,mhAth-etydniftq1,«
planinitiativ ,dette omt4det,.


Med hilsen


Natalia Kopsov
avdelingsingenier åC" plan


file:///C:CUsers/N/AppData/Local/Temp/Lew/LT797L77.htm 2012-01-31







[E-IO-ZiOZ untrIDCLUzwikko-vdwijmowneaddvik~n,43tif:rg


UnJTA 101 PUI1C3.29g3k ttl


.5ø;.N1-1011. 4~e,


ou-aumwmoz,rots.:1.m!~2.'4(.,ar,wd:IT nz :09Z6 :7J.!tJ.
ou-unV1.(QTM,J*4/:d111 9.0‘1 / Ok; ZO


AYA4O TO- tdS OC? XQR. ›OTS / .4 Vg


1.?6;
61.LLL 106


e.4,*


:1,NA16pgJ~g“ulwPV
rnow


id t:ra v , 1`)M.X,40-F,ZUt


,-.24n,m01,~, -1(C 1'


at.116.11,1x2"1,
CV?, Luizrm


:rx4
-


4t9K,U0lez


-" Z 1
IJO a3d







1 av3


Vårsaksbehandler


-111s:e-post:flunapost@hafslund.no


VårdatoVår referanse
2010-06-03H16853
DeresdatoDeres referanse
2010-05-21Hospitsveien 5.Ref.nr.


201003148-3.


Til Kopi til
Oslo Kommune
Plan og bygningsetaten
Avd. for byutvikling.


Uttalelse fra Hafslund Nett til forslag til reguleringsplan for Hospitsveien 5. Ref.nr.
201003148-3.


Det vises til Deres oversendelse av 2010-05-21


Situasjon
Hafslund Nett har linje-/ kabelanlegg og stasjonsanlegg i det aktuelle reguleringsområdet som vist på
vedlagt kartskisse (rød farge angir høyspenningsanlegg, grønn farge angir lavspenningsanlegg, blå farge
angir veilysnett, lys blå angir signalanlegg og lys grønn angir optisk nett). Bebyggelse eller andre tiltak
som kommer i konflikt med disse anleggene må tas hensyn til i det videre planarbeidet.


For det vedlagte kartutsnittet gjelder følgende:
- Dokumentasjonen gjelder kun som underlag for forespurt reguleringsplan.


Dokumentasjonen bør slettes etter bruk. Husk at nettet endrer seg kontinuerlig.
- Dokumentasjonen må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke
- Dokumentasjonen er å betrakte som orientering og må 1KKE anses som kabelpåvisning. Forespørsel
vedrørende kabelpåvisning for graving rettes til Bravida Geomatikk tlf. 09146.


Gi snarlig tilbakemelding dersom dokumentasjonen viser seg å inneholde feil.


Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg.
Generelt
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst tilhørende Hafslund Netts anlegg på
området. Likeledes må det ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler eller oppfylling av terrenget som medfører reduserte høyde opp til luftledningsanlegg.


Distribusjonsnett(24 > Spenning>1 kV)

Avstand fra nettstasjon (transformator kiosk) til nærmeste bygningsdel er minimum 5 m.


Støy fra nettstasjon
Dersom det er plassert en eksisterende nettstasjon på reguleringsområdet (se vedlagt kartskisse) kan denne
medføre noe støy. Eventuelle ulemper og vernetiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke
Nettselskapets ansvar.


Kostnader ved omlegging av nett
Bebyggelse eller andre tiltak som ev. kommer i konflikt med, eller innenfor ovennevnte minimums-
avstander til eksisterende lav- eller høyspenningsanlegg (se vedlagt kartskisse) må ev legges om/flyttes.


Postadresse
HafstundNettAS
N-0247OSLO


Hovedkontor
Drammensvn.144,Skøyen
N-0247OSLO


Internett
www.hafstunclno
firmapostehasland.no


Telefon
22 43 58 00
Telefaks
23 01 43 60


Bankkonto
7058.06.52407
Foretaksregisteret
NO980489698MVA
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Vir saksbehandler


tlf: e-post: firmapost@hafslund.no


Vår datoVår referanse


2010-06-03H16853
Deres datoDeres referanse
2010-05-21Hospitsveien 5. Ref.nr,


201003148-3.


Dersom bestående anleggsdeler på utbyggingsområdet ønskes omlagt til annen trase, kan dette gjøres på
bestilling og etter nærmere avtale. Bestiller må dekke alle kostnader i forbindelse med en slik eventuell
omlegging. Omlegging forutsetter i alle tilfeller at Nettselskapet varsles på et tidlig tidspunkt samt at det
gis rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny trase. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas
etter de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter.


Kapasitetpå eksisterendestrømnett
For etablering av strømforsyning til nye anlegg må det tas tidlig kontakt med Hafslund Nett slik at
nødvendige tiltak kan igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til hvilke
tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres når et konkret
effektbehov er meldt inn til Hafslund Nett. Effektbehovets størrelse vil være avgjørende for om effekten
kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av plass/areal til ny nettstasjon eller nye
lednings-/kabelanlegg.


Nyestrømforsyningsanlegg
Generelt
Alle nye, eller endring av eksisterende, elektriske forsyningsanlegg skal bygges iht. Hafslund Netts
spesifikasjoner. Hafslund Nett bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for
strømforsyningen.


Nettstasjoner
Dersom det er behov for ny/nye nettstasjoner ifm, tiltaket vil størrelse på ev. nettstasjon(er) og
transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterbare behov. Orn ev. nettstasjon(er) kan
plasseres som en frittstående enhet eller som et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige
forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som skal leveres.
For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 230V, skal
nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulig
endringer i byggkrav på det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Hafslund Nett.


Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 10m2.Arealets
lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste
bygning og skal ha kjøreadkomst.


Etablering av nettstasjoner forutsetter at Nettselskapet gis permanente rettigheter til etablering, drift og
vedlikehold av nettstasjonen, på de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Rettighetene skal
kunne tinglyses på den/de aktuelle grunneiendommen/-er.


Lednings- og kabelanlegg
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning
for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de
etableres.


For høyspenningsluffiedningsanlegg (større enn I KV) kan det bare etableres på arealer der det er mulig å
erverve evigvarende rettigheter til Hafslund Nett for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene.
gettighefrnp Qjf4 rInkiimpnterPs i eue overenskomster som tinglyses. 
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VårSaksbchardler


iJfl e-post: firmapostftafslund.no


VårdssoVår referanse
2010-06-031-116853
DercsdetoDereS referanse
2010-05-21Hospitsveien 5. Ref.nr,


201003148-3.


For kabelanlegg og lavspenningsledningsanleggkreves fremføringsrett.Normaltblir veigrunnbrukt til
fremføringav strømnettettil de enkeltekunders bygg. Dersom HafslundNett ikke kan erververettigheter
på veigrunn må det avsettesegne arealer,parallelt med veier, for fremføringav ledningsanleggfor
strømforsyningen.Disse rettigheteneskal ha fullt rettsvern.


Anleggsbidrag
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet,både flytting,nyanleggog forsterkning,må dekke
kostnadenemed tiltaket iht. kontrollforskriftens§ 17-5og iht. Nettselskapetsgjeldende retningslinjerfor
praktiseringenav anleggsbidrag.Tiltak iverksettes ikke uten bestilling fra tiltakshaver.


Med hilsen
HafslundNett AS


Eldarøstbakken


Vedlegg:- Kartskissemed eksisterendeforsyningsnettiHafslundNett







Journalpost:201003148/6


Fra: Bakke Anne Cathrine
E-Post„:anne.cathrIne.bakke@rutc,r.no
Dato: Wed, 3• MaV 2010 10:48:09+0200


Oslo kommune- Plan- og bygningsetaten


Emne: Saksnr: 201003148/3 Hospitsveien5 - invitasjontil samråd,omr e- og prosesavklaring


Saksnummer:2010/10526
Sakstittel:Hospitsveien5 - Oslo kommune


Saksnr: 201003148/3- Hospitsveien5 invitasjontil samråd,område-og prosesavklaring


Ruter AS kjenner ingen forholdsom har betydningfor planinitiativi dette området.


Med vennlig hilsen
Anne Cathrine Bakke
planlegger


Ruter As
Kollektivtrafikkfor Oslo og Akershus
Dronningensgate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo


Telefon +47 464 09 316
Sentralbord447 400 06 700
http://www.ruter.no/
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Vedlegg:
Forhåndsuttalelser—side 1 av 14


FORHÅNDSUTTALELSER


BydelVestre Aker 2011-02-08
13yrådsavdelingfor kulturog utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14


5,Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann-og avløpsetaten 2011-01-27
KollektivtransportproduksjonAS 2011-01-20
Fylkesmanneni Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
TarjeiThorkildsen 2011-02-15







Norconsult AS


0 FES2011


Norconsult as
Postboks 626


1303 SANDVIKA


OslokOmmune
Bydel Vestre Aker


Deres ref: Vår ref (saksnr):


201100127-5


Saksbeh:


Hans Jacob Woxen, 23 47 60 31


Da/o: 08.02.2011


Arkivkode:


550


BU-SAK19/11 KUNNGJØRINGOM OPPSTARTAV DETALMEGULERING4
EKSISTERENDEDRIKKEVANNBASSENGERI OSLO


Vestre Aker bydelsutvalg behandIet ovennevnte sak i møte 3. februar 2011. Følgende vedtak
ble enstemmig fattet:


Vestre Aker bydelsutvalg viser til tidligere vedtak som ble fattet i Vestre Aker bydelsutvalg
17.06,10:


Ullern vannbasseng, Øvre Ullern terrasse 1, tilhører Ullern bydel


Setra vannbasseng, Ryghs vei 9
Bydel Vestre Aker går imot planinitiativet for Ryghs vei 9, siden planområdet egner seg til
barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.


Besserud vannbasseng, Ankerveien 26A
Bydel Vestre Aker kjenner ikke til forhold som har betydning for planinitiativet i dette
området, og støtter derfor dette


Voksenlia vannbasseng, Hospitsveien 5
Bydel Vestre Aker går imot planinitiativet for Hospitsveien 5, siden planområdet egner seg til
barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.


Med hilsen


Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


Adresse:Telefon: 02180Bankgiro: 6004.06.24093
Sørkedalsveien 148Telefaks: 23 47 60 01Org.nr : 970145311
0754 Oslo
Epost:postmottak@bva.os1o.kommune.no


an 0. Nyt eh
ydelsdire ter







Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning


Norconsult AS


22 FEB.2011
Norconsult AS
v/Heidi Jensen
Postboks 626
1303 Sandvika


Deres ref: Vår ref (saksnr):


201100791-1


Saksbeh:


TonjeAndersen,23 46 19 57


Dato: 21.02.2011


Arkivkode:


512


UTTALELSE TIL KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING -
DRIKKEVANNSBASSENGER


Vi viser til brev av 12.01.2010 om kunngjøring om oppstart av detaljregulering av fire
eksisterende drikkevannsbassenger i Oslo kommune.


Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/Bestillerenhetfor barnehagerkan ikkeanbefaleen
omregulering av Setra vannbasseng (Ryghs vei 9) og Voksenliavannbasseng(Hospitsveien5)
da detvil kommei konflikt med kommunens prinsipp om ikke å omregulerebarnehagetomter
før full barnehagedekning er nådd. KOU ønsker derfor ikke at disse bamehagetomtene
omreguleres til andre formål.


Dette er for øvrig i tråd med Bydel Vestre Akers uttalelse av 22.06. 2010.


Det er beskrevet i kunngjøringen at det i planprosessen for disse to vannbassengene vil bli
vurdert mulighet for sambruk av area1etmed henhold til eksisterende regulering til barnehage.
På nåværende tidspunkt vil det være ugunstig å anbefale sambruk av arealet, da man ikke vet
hvor stort uteareal som trengs ved etablering av barnehage på tomtene på et senere tidspunkt.
Utearealet må samsvare med størrelsen på bamehagen og antall plasser i henhold til gjeldende
arealnorm, og det er vanskelig å avgjøre nå hvor stor bamehage det eventuelt vil være behov
for.


Hvis derimot disse tomtene skulle bli omregulert, ber vi om at det vurderes erstatningsarealer.


Med hilsen


ftente Borgen Wold Tonje Andersen
fagsjef konsulent


Godkjent og ekspedert i papirfonn uten underskrift


Byrådsavdeling for kultur og Postadresse:
utdanning


Rådhuset,0037Oslo


E-post:postmottak@byr.oslo.kommune.no







Oslo kommune
Byantikvaren


Noreonsult AS
Heidi Jensen
Postboks 626
1303 Sandvika


Dato 25.02.2011


Deres ref Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


12.01.2010 10/730 Bengt Lifoss 512 - 33/948


33/948HOSP1TSVEIEN5 VOKSENLIA VANNBASSENG- UTTALELSETIL
VARSLET OPPSTART AVREGULERINGSARBE1D


Vi viser til varslet oppstart av reguleringsarbeid datert 12.01.2011 med svarfrist 14.01.2011.Vi
beklager at vi har oversittet svarfristen.


Planområde er i dag regulert til byggeområde for offentlig allmennyttige formål (barnehage) 5-
3273 stadfestet 23.10.1991. Hensikten med planarbeidene er å sikre arealbruken til
vannbassengene henhold til Plan- og bygningsloven. I planprosessen vil man vurdere
muligheten for sambruk av arealene til friområde/barnehage, forutsatt at sambruk ikke
medfører risiko for forurensning av drikkevannet.


Byantikvaren har tidligere i brev av 02.06.2010uttalt seg til prosessavklaring om det
aktuelle planområde:


"Nyeretids kulturminner:
Voksenlia vannbasseng kan ses på luftfotofra 1937, men er antagelig etablert lengefør.
Installasjoner for vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner som Byantikvaren
ikke har hatt en systematisk gjennomgang av, Det er generelt lite historiske informasjon om
vannforsyningsanlegg i Oslo. Byantikvaren ber derfor om åfå jlere historiske opplysninger om
det aktuelle vannbassenget. Videre vil vi minne om atflere av disse vannbassengene ofte ligger
høyt i terrenget og er viktige utsiktspunkter, rekreasjonsområder og turmålfor ncermiljøet.Ofte
kan en se på eldreflyfoto at noen av vannbasseng har ligget iparklignende omgivelser.
Byantikvaren vil derfor anbefale at de historiske vannbassengene ikke gjerdes inn, menforblir
åpne og tilgjengelige rekreasjonsområder.


ByantikvarenPostadresse:Beseksadresse:Sentralbord:02 180
Postboks2094 - Granerløkka Maridalsveien3 Publikurnsservice:23 46 02 95
0505 Oslo0178 OsloTelefaks:23 46 02 51


postmottak@byaoslo.kommuneno







Arkeologiskeforhold
By‘mtikvarenkftwerikkeenarkzologiskregistreringavpianområdit,jflov omkulturminnerav
9.juni 1978nr SO§ 9. Eltminnerimidlertidomat kulturminnelovens§ 8 annetleddgjelder
generelt,slikat dersomen iforbindelsemedarbeidpå eiendommenblir oppmerksompå
muligeautomatiskfredetekulturminner,skalarbeidenestraksstansesog Byantikvaren
kontaktes."


Byantikvarenopprettholder in tidligereuttaletseav 62.96,2010.


Medhilsen


ThomasOvervaagLie
antikvar
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e
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Oslo kommune
Samferdselsetaten


Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA


Deres ref.: 5100850\HeidiVår ref.: 11/00266-2Saksbeh.: .IngaBerge de Galvez
Jensen Org. enhet: Utrednin,/


Tlf: 23493118


Dato:14.02.2011


Arkivkode: 512


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 4 EKSISTERENDE
DRIKKEVANNBASSENGER I OSLO


Samferdselsetaten viser til ovennevnte planinitiativ og til tidligere uttalelser. Vi har på dette
tidspunkt følgende foreløpige kommentarer som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet:


Ved omregulering tilDrikkevannhassetiger og barnehage generelt

Det må redegjøres for trafikale konsekvenser for det lokale veinettet mht.
trafikksikkerhet og fremkommelighet. En må belyse dagens situasjon, fremtidige
arealbruk og trafikkforhold.
Ved planlegging av barnehage må det beskrives hvordan bringing og henting av barn
tenkes løst. Reisemiddelfordeling, gang- og kjøreadkomst, varelevering, parkering for
ansatte og foreldre ved henting og bringing av barn og snumuligheter må framgå. Det
må redegjøres for konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet på det lokale
veinettet. En må belyse dagens situasjon, fremtidige arealbruk og trafikkforhold. Vi
understreker at det ikke må legges opp til inn- eller utrygging til offentlig vei.
Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til gjeldende kommunale normer
og må i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei. Fortauet forbi avkjørsel
skal være, gjennomgående med nedsenket kantstein. Bredde for avkjørsel skal være 4,0
meter ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Avkjørsel skal markeres med pil på
plankartet.


Ryghs vei 9

Sør-øst i planområdet går det en gangvei. Samferdselsetaten vil understreke viktigheten
av å opprettholde denne ved en eventuell omregulering.
Dersom eiendommen skal benyttes til barnehage bør muligheten for opparbeiding av
fortau til atkomst utredes.


Ankerveien 26A
Det vises til tidligere uttalelse datert 6.10.2010 (vedlagt).


ILW


Samferdselsetaten Besoksadresse: Telefon:02 180 Bankgiro:6004.06,55045
Stromsveien102 Telefaks:2349 3009 Org.nr:NO976 062 035
Postadresse:
Postboks6703Euerstad E-post:postmotrak@sam,oslo.kommune.no
0609 OSLO Intemett:www.sam.oslo.komrnune.no







Hospitsveien5

• Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak som sikrer sikker


kryssing av vei til fortau.


Vi vil komme tilbake med utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken.


Med vennlig hilsen


Anders Arild IngaBergedeGalvez
Seksjonssjef Spesialingeniør
Godkjentelektronisk


Vedlagt: Anmodning om supplerende uttalelse Ankerveien 26A
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Dato: 17.02.2011


Norconsult AS


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika


Oslokommune
Friluftsetaten


Miljø- og planavdelingen


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


5100850\Heidi Jensen 10/00754-3 Kristin SiernUtne, 901 26 461 512


Oppgisved alle henvendelser


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETAUREGULERING


Det vises til varsel om oppstart av detaljregulering for 4 eksisterende vannbasseng i Oslo.
Friluftsetaten har tolket kunngjøringen slik at det ikke vil dreie seg om tiltak som skal
gjennomføres, men snarere en reguleringsmessig sikring av arealer som allerede er i bruk.


Deler av Øvre Ullern terrasse 1 er registrert som viktige naturområde —rik edelløvskog av
regional verdi. Det går videre en turvei over området i vest (se vedlegg). Det forutsettes at
omreguleringen ikke vil ha noen negative konsekvenser for dette. Vi ønsker likevel at det i
reguleringsplan settes av en hensynssone natur. Eventuelle innspil til retningslinjer for dette vil
komme senere i prosessen.


Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5. Ut fra opplysningene vi har fått
tilsendt, er det ikke noe som tilsier at denne berøres. Dersom ikke sambruk mellom barnehage
og vannbasseng er mulig her, er vi svært positive til at området omreguleres til vannbasseng/
grønnstruktur.


Generelt mener Friluftsetaten at det ikke er noen konflikt i sambruk av arealene til vannbasseng
og grønnstruktur. Vi kan ikke se at en slik sambruk vil føre til forurensning av drikkevannet —
snarere tvert om.


Med hilsen


/1f/ U4(' •
Si e Nyhuus Kristin Siem Utne


—a-Velingssjef J fung. seksjonsleder


Vedlagt; kart over biologisk viktig område og turvei på Øvre Ullem terrasse 1.






Postadresse: Besøksadresse: Telefon:02180
I= M tatepinanavdelingenje-Postboks 1443VikaSommerrogata1,inngangInkognitogataTelefaks:22449089






0115OsloPostmottak@fri.oslo.kommune.no Rankgironr.:60970504543






Orgmr.:971185600
1.1NOW
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Norconsult AS


Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA


Deres ref: Vår ref. (journal 10): Saksbehandler: Dato:
10/985 (11/4584) Geir Cranner 14.02.2011


Svar på kunngjøring om oppstart av detaljregulering - diverse adresser.


Undervisningsbygg viser til oversendelse av 12.01.2011, vedrørende kunngjøring om oppstart av
detaljregulering for flere adresser, Øvre Ullern terrasse 1,Ryghsvei 9, Ankerveien 26A, Hospitsveien 5.
Detalireguleringen gjøres med sikte på å sikre arealbruken til eksisterende vannbasseng.


Undervisningsbygg har ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns
skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.


Med venniig hilsen
Undervisningsbygg


Vidar Lie Geir Cranner
utvildingsdirektør byplanlegger


Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift


Undervisningsbygg Osto KF


- et foretak i 0s10kommune


wvm.undeMs4ngsbygg.oslo_kommune.no


e-post:postmottak@ubfostakommune.no


' '


Pàstdrew aesøksadresse: Ttf: 2306 09 70


Pb6473 Etterstad FredrikSelmerver 2 Faks: 2306 09 98


0605 Oslo 0663 Osto Oiimr: 984070 659






Bank; 6004.06.67027







Oslo kommune
Vann- og avlopsetaten


Norconsult AS


Postboks 1042 Ostfold Næringspark
1803 ASKIM


Deres ref.:Vår ref. (saksnr.):


510085010/02264-6


Saksbell.:


SveinOddvarKorsvik,47354226


Dato: 27.01.2011


Arkivkode:


512.1


GNR 33 BNR 948 - HOSPITSVEIEN 5 - PLAN1NITIATIV FOR REGULERINGSPLAN
- OMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR - VANNFORSYNING - KUNNGJØRING OM
OPPSTART AV DETALJREGULERING


Vi viser til Deres brev datert 12.01.2011 angående kunngjøring om oppstart av detaljregulering
Hospitsveien 5.


Vann--og avløpsetaten har ikke merknader til planoppstart for detaljregulering Hospitsveien 5.


Med hilsen


Jan Aksøy
prosjektutvikler byutvikling
Avdeling plan og prosjekt


Svein Oddvar Korsvik
konsulent


Godkjent elektronisk og ekspedert 1papirform uten underskrift


Vann- og avlopsetaten Postadresse: Te1efon:02 180 Bånkgim:6045.05.20643
Postboks4704Sofienberg Telefaks: 23 43 70 80 Org,nr.:971 185 589 MVA
0506 Oslo E-post: postrnottsk@vav.oslo.komrnune.no
Besoksadresse: Intemen: www.vav.oslolornmune.no
Herslebs gate 5







Kollektivtransportproduksjon AS
Norconsul? AS


24 ,U,N,21111


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA


Deres ref/datoVår referanseTelefon/e-post
5100850 /Heidi Jensen/ 201100029-210T(+47) 22 08 52 31
12.01.2011odbjorn.teigen@ktpas.no


Dato
20.01.2011


Drikkevannbassenger i Oslo kunngjøring om oppstart av
detaljregulering


Viser til brev av 12.01.2011 med kunngjøring om oppstart av detaljregulering.


I utgangspunktet har KTP ingen innvendinger til tiltaket. Men vi ber om at vi
konaktes hvis tiltaket berører banetraseen.


Med vennlig hitsen


Kollektivtransportproduksjon AS


Yn Odbjørn Teigen
Te isk sjef Senioringeniør


Kollektivtransportproduksjon AS Telefon: (+47) 22 08 40 00 Foretaksregisteret Hovedkontor
Postboks 2857 Tøyen Telefaks: (+47) 22 08 47 14 NO 915 070 434 MVA Økernvelen 9
N-0608 OSLO firmapost@ktpas.no Bankgiro 6006 05 72547 Tøyen







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSUIl
Miljøvernavdelingen


Deres ref Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
500850 12.01.2011 2011/1261-2 M-F0 Marit Lillesveen 08.02.2011


OSLO KOMMUNE HOSPITSVEIEN 5 VOKSENLIA VANNBASSENG UTTALELSE
TIL VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING


Det vises til innkommet sak datert 12.1.2011.


Aktuelt planområde vurderes ornregulert med sikte på å sikre eksisterende vannbasseng. Det
vurderes om arealet kan benyttes til barnehage i sambruk med vannbasseng, subsidiært
sambruk vannbasseng og grønnstruktur. Fylkesmannen ber om at biologisk mangfold/viktige
naturtyper, landskap og støy hensyntas i det videre planarbeidet,


Samfunnssikkerhet
Fylkesmannens beredskapsstab minner om krav til Ros-analyse i tilknytning til planforslaget.
For at kravet om ROS-analyse i plan- og bygningslovens § 4-3 skal etterkommes, må det
benyttes en metodikk som gir oversikt over alle risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til
planarealet. Et godt utgangspunkt for en ROS-analyse er en sjekkliste. Mange kommuner har
en standardisert sjekkliste som benyttes i alle plansaker, store som små. Sjekklisten er
utgangspunktet for utvelgelse av hendelser som skal analyseres videre i for eksempel en
grovanalyse. Det skal også komme fram hvem som har utført ROS-analysen.


Fylkesmannen har utover dette ingen m.erknadertil planoppstart.


Med hilsen


Are Hedén
seksjonssjef Marit Lillesveen


overingeniør


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Oslokommune,plan- og bygningsetaten Postboks 364 Senft.um 0102 Oslo


Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 2200 35 00 Saksbehandler:MaritLillesyeen
Postboks8111 Dep Tordenskioldsgt 12 Telefaks:22 00 36 58 Direktetelefon:22003643
0032 OSLO Inngangsjøsiden Intemett:


www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
E-post:postmottak@frnoa.no
Org.nummer:NO 974 761319


Norconsult AS, Hovedkontor
Postboks 626
1338 SANDV1KA







Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for fire eksisterende
drikkevannbassenger i Oslo kommune Ullern - Setra - Besserud og
Voksenlia


Forsvaret har ingen kommentarer til planprogrammet tilknyttet ovennevnte sak.


Det vises til mottatte varsel om oppstart av detaljreguleringsom angitt over. Forsvarsbyggskalpå
vegne av Forsvarsdepartementet sikre at sivil,ener annen offentligvirksomhet ikke kommer i
konflikt med Forsvarsrelaterte virksomheter. I berorte område har Forsvaret tjenesteboliger,rnen
disse berores ikke av reguleringen. Forsvaret har der ingen kommentater til planprogrammet.


t+)Forsvarsbygg


Vår saksbehandler


Senioringelør Oddvar Nordil 23 09 78 81


+


Norconsult


Vår dato Vår referanse
2011-01-21 2011/00181-002/FR/8 —


Tidligere dato 71diigere referanse


Til Kooitil


Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA


1/t


O. dvar Nordli
Senioringeniør
Markedsornråde Oslo


PostadYesse Besøksadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Vedlegg
Postboks 405 Akershus festning Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvaxsbyggno 975 950 662 0
Senteurn Bygning 41 Postbols 4394 Telefaks Internett Bankkonto
0103 Oslo 0150 Oslo 2308 Harnar 23 09 51 25 www.forsvarshygg.no 7694 05 12065







From: Tarjei Thorkildsen Rth@bahr.no]
Sent: 15. februar 2011 22:34
To: Jensen Heidi
Subject:Regulering Voksenlia vannbasseng, Hospitsveien 5
Deres ref.: 5100850


Det vises til mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering av blant annet Voksenlia vannbasseng,
Hospitsveien 5.


Det opplyses at området i dag fungerer som et lekeområde for barn i området, særlig ballspill. Ulike naboer
har for egen regning investert i mål, nett m.v. Området holdes i hevd i privat regi ved klipping av gress og
rydding.


Det anmodes om at sambruken med vannbassenget sikrer videreføring av dagens bruk, enten korrekt
betegnelse vil være friområde eller grønnstruktur.


Med vennlig hilsen


Tarjei Thorkildsen
Hospitsveien 10A


0789 Oslo


This communication is airned at the intended addressee(s).
The information it contains is legally privileged and confidential.
Please delete this e-mail and its attachments if received in error, and notify the sender.


Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen - company nr: NO 947 589 997 MVA
Stranden 1, PO Box 1524 Vika, 0117 Oslo, Norway
Tel: +47 22 83 02 70 Fax: +47 22 83 07 95
www.bahr.no
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Drikkevannbasseng Voksenlia, Hospitsveien 5
gnr/bnr 33/948
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ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850
Dokument nr.:ROS


Revisjon: J01


J01 2011-05-18 Endelig utgave KHMe JSA HJ


A01 2011-05-15 Intern kvalitetssikring KHMe JSA






Rev. Dato:
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Beskrivelse
Intern kvalitetssiknng


Utarbeidet
KHMe


Fagkontroll


HJ


Godkjent
HJ


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.
Dokumentet ma bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjores tilgjengelig på annen mate eller i
storre utstrekrung enn formalet tilster,
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Norconsult "
ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850
Dokurnent nr.; ROS


Revisjon: )131


Innledning


Norconsult AS har på oppdrag for Oslo VAV utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse
med regulering av Voksenlia basseng.


Plan og bygningsloven (ref. 1.4.3) stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser
ved all planlegging jf. § 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.


Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK) gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare
(TEK § 7-1,2,3 og 4), og det er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik
at det er tilfredsstillende sikkerhet mot fremtidige naturkrefter. Videre stiller rundskrivet T-5/97
"Arealplan-legging og utbygging i fareområder" krav om at det ikke skal bygges ut i usikre områder
(ref. 1.4.2).


For denne analysen er forutsetningen en noe annen enn i en normal reguleringsplansak. Voksenlia
bassenget ble tatt i bruk i 1957. Reguleringsplanen fremmes i hovedsak for å oppnå en tilstrekkelig
sikkerhet for høydebassenget og vannforsyningen i Oslo, samtidig som det ikke legges
unødvendige restriksjoner på allmen bruk av arealet.


Hovedmålsettingen til analysen er å gi en representativ fremstilling av risiko for skade på høyde-
bassenget ved uønsket bruk av arealene over høydebassenget. I henhold til plan- og bygnings-
loven (PBL) § 4.3 skal det i forbindelse med reguleringsplaner utarbeides risiko- og sårbarhets-
analyse. Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealplanlegging skapes
særlig risiko. Med bakgrunn i paragrafens ordlyd1 ble det innledningsvis i arbeidet med ROS-
analysen stilt spørsmål til planmyndigheten (Oslo kommune v/PBE, oppstartsmøte) om
avgrensning av analysens omfang. Med utgangspunkt i lovens ordlyd og begrepsbruk, er det vår
tolkning av bestemmelsen for dette planarbeidet at vi gjennom analysen skal rette hovedfokus mot
sikkerhet for vannforsyningen, høydebassenget og fremtidig bruk av arealene over bassenget. Det
vil si at vi i denne analysen ikke detaljutreder de allerede utbygde bassengenes iboende risiko
(teknisk standard, drift og vedlikehold), men at fokus er rettet mot hvordan omgivelsene og bruk av
arealene kan påvirke sikkerheten til drikkevannsforsyningen. Vi har imidlertid også gjort en
forenklet vurdering av andre sikkerhetsforhold etter vanlig praksis for ROS-analyser i arealplan-
sammenheng.


Bakgrunnenfor vårt spørsmåler formuleringen i § 4-3, første ledd,andre setning i plan og bygningsloven,der det går frem at
"Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har belydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
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Norconsult Oppdragsnr.; 5100850
Dokument nr. ROS


Revisjon: J01ROS-analyse reguleringsplan Voksenlia


1.1 BAKGRUNN


Det er konstatert at eksisterende reguleringsplan ikke ivaretar sikkerheten for bassenget i
tilstrekkelig grad. For Voksenlia er tomta (gnr/bnr 33/948) i gjeldende plan regulert til byggeområde
for offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage).


Gjennom reguleringsplanforslaget legges det ikke opp til oppføring av nye større bygninger eller
konstruksjoner innenfor planområdet.


1.2 FORUTSETNINGER, BEGRENSNINGER OG ANTAKELSER


Følgende forutsetninger er lagt til grunn for denne risiko- og sårbarhetsanalysen:


Analysen er kvalitativ.
Analysen har et hovedfokus på vannforsyningssikkerhet og drift av vannbasseng.
Den er i hovedsak avgrenset til temaet sikkerhet slik dette er beskrevet av Mattilsynet,
men tar også hensyn til samfunnssikkerhetsbegrepet slik dette er definert av DSB.
Analysen omhandler det aktuelle planområdet, se planbeskrivelse for ytterligere
avgrensing.
Analysen betrakter ikke uavhengige, sammenfallende/samtidige hendelser.
Analysen omfatter ikke hendelser knyttet til tilsiktede handlinger (sabotasje, terror el. I.).
Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet og om
faktisk og planlagt bruk av nærornrådet på tidspunktet for analysen.


1.3 DEFINISJONER


Tabell I- Definisjoner


Definisjon (hovedsak hen


DSB


Klif


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Klima- og forurensningsdirektoratet.


Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller
materielle verdier.


Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av
en uønsket hendelse.


Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/elter beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uenskede hendelser, årsaker til
og konsekvenser av disse.


Risikoreduserende Tiltak som påvirker sannsynligheten for-
eller konsekvensen av en uønsket hendelsetiltak


Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.


Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreff
(kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi).
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Norconsult
ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850


Dokument nr.: ROS


Revisjon: J1,/1


1.4 STYRENDE


Tabell 2-


DOKUMENTER FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSEN


Styrende dokumenter for risiko- og sårbarhetsanalysen


Ref. nr.


1.4.1 N.53814:2008Krav tIl fisikovurderInger Standard Norge


1.4.2 RundskrivT-5/97 Arealplanleggingog utbygging i
fareornråder


Miljøverndepartementet


1.4.3 Lov om planleggingog byggesaksbehandling Miljøverndepartementet






(plan-og bygningsloven)(plandelen)






1.4.4 Retningsrmierfor Fylkesmannensbruk av innsigelse i
plansakeretter plan og bygningsloven,september2010.






1.4.5 Samfunnssikkerheti arealplanlegging(Rev.jan. 2010) DSB


1.4.6 Forskriftom krav til byggverkTEK,
FOR-1997-01-22-33


Kommunal-og
regionaldepartementet,samt






Miljøverndepartementet


1.4.7 Økt sikkerhetog beredskap i vannforsyningen- Mattilsynetrn. fl.






Veiledning






1.5 UNDERLAGSDOKUMENTASJON


Analysen er basert på informasjon som fremkommer av følgende dokumenter og tegninger:


Tabell 3 - Underlagsinformasjon






Navn Dato Utgiver


1.5.1Diverse tegningsgrunnlagog kartverkDiv.Oslo VAV


1.5.2Diverse horingsuttalelser,varsel om oppstartDiv.Div


1.6 ØVRIGE REFERANSER


Tabell 4 - øvrige referanser


intern ref.


SIGVe-veiledning Fylkesmannen i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane,
DSB og Statens kartverk.
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Norconsult "


Oppdragsnr.: 5100850
Dokument nr. ROS


Revisjon: JOROS-analyse reguleringsplan Voksenlia


Beskrivelse av analyseobjektet


2.1 OM PLANOMRÅDET


Bassengets adresse er Hospitsveien 5. I vest og sør grenser eiendommen mot boliger, mot nord til
Hospitsveien. Mot øst ligger en bekk. Det er anlagt en nettstasjon på området, og atkomsten er
felles for planområdet og naboeiendom i øst. Taket på bassenget er tilsådd med gress og klippet
og holdt vedlike av andre enn Oslo VAV. Det er anlagt fotballøkke med fastmonterte mål,
huskestativ mv. på bassengtaket, dette er tiltak som det ikke er søkt tillatelse for, eller avklart med
Oslo VAV. Dette brukes av beboerne i området samt barnehagen. Selve bassenget fremstår med
synlig fasade mot sør.


2011-05-18 I Side 7 av 17







Norconsult "
ROS-analyse reguleringsplan Voksenlia


Oppctragsnr.: 5100850
Dokument nr.: ROS


Revisjon:


Metode


kapittel 4 utføres en inntedende faretidentffikasion og sårbarhetsvurdenng av utvalgte hendefser.
På bakgrunn av denne sårbarhetsvurderingen vurderes behovet for en mer detaljert hendelses-
basert risikoanalyse. Analysen av risiko for menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø
følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1), der risiko defineres
som:


"Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for- og konsekvensen av en uønsket hendelse."


Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs, hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det
er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) g omfanget
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs
veiledning "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging" (ref. 1.4.5).


3.1 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS


Hvor ofte en uensket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet, angitt
som hendelsesfrekvens — hvor ofte en hendelse i gjennomsnitt forventes å inntreffe.
Sannsynlighets- og konsekvensvurderingen av hendelsene er bygget på erfaring (statistikk),
trender (f.eks. klima) og faglig skjønn.


For denne analysen er tølgende sannsynlighetskategorier2 lagt til grunn for vurderingene:


Tabell 5 Sannsynlighetskategorier


Sannsyntighetskategøri


1. Lite sannsynlig


Moderat sannsynlig


Sannsynlig


Meget sannsynlig


Svært sannsynlig


Sjeldnere enn enpr,1000 år (mindre enn 0,1 % årlig sanns.)


1gjennomsnitt en hendelse pr. 100 —1000 år


I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 —100 år


1glennomsnitt en hendelse pr. 1 10 år


Oftere enn en hendelse pr. år


2 Kategoriene baserer seg på analyser utført av Norconsult i tilknytning til reguleringsplaner i flerekommuner.
Kategoriene tar også hensyn til veiledningsmateriell for temaet utarbeidetavDSB.
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Når det gjelder konsekvenskategorier, er det utarbeidet egne kategorier spesifikt for denne
analysen som ivaretar hensynet til sikkerhet i vannforsyningen spesielt samt ytre miljø og
samfunnssikkerhet generelt. Følgende kategorier for konsekvens er benyttet:


Tabell 6 - Konsekvenskategorier


onsekvhskategdri


Ingenpåvirkningav vannkvalitet.


Ubetyderigm;ljoskade.


Materielleskader < 100000 kr / ingen
påvirkningav leveranse.


Kvalitetpåvirkes ubetydelig,gjeldende
krav overhodes.


Lakale* miljøskader,


Materielleskader 100 000 -1 000 000 kr
ubetydeligpåvirkningav leveranse.


Kortvarig,mindre brudd på gjeldende
krav,


Ytre miljø Regionar miljeskade, restitusjonstid
inntil 1 år.


Materielleverdier/ leveranse Materielleskader 1 000 000 - 10 000 000
drikkevann kr / Kortvarig(timer) svikt i forsyningtil


enkelteomrader.


Stor konsekvens Vannkvalitet Bruddpå gjeldende krav, ulempefor
helse.


Ytre miljø Regionalmiljeskade, restitusjonstidinntil
10 år.


Materielle verdier/ leveranse Storematerielle skader 10 000 000 -
drikkevann 100000 000 kr/ Langvangsvikt (dager)


forsyning enkelte områder


Megetstor Vannkvalitet Alvorligbruddpå gjeldendekrav, fare for
konsekvens liv og helse, Orikkevannsforskriftens§ 18


trer i kraft,


Ytre miljø Irreversibetmiliøskade.


Materielleverdier/ leveranse Sværtstore materielleskader> 100 000
drikkevann 000 kr / Langvarigsvikt som rammer


flertalletav abonnentene.
Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet.
Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene til kommunen


3.2 VURDERING AV RISIKO


De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige sannsynlighet (med tilhørende årsaker) og
konsekvens. Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert.


I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes
sannsynlighet og konsekvens.


Risikomatrisen har 3 soner:


mfflue
Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig.
Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes.
Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er helt nødvendig


Svaertliten
konsekvens


Liten konsekvens


Middels
konsekvens


Vannkvalitet


Ytre rnilje


Materielleverdierl lveranse
drikkevann


Vannkvalitet


Ytre miljø


Materielleverdier/ leveranse
drikkevann


Vannkvalitet
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Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor, der nedre
høyre hjørne er gul som følge av hensyn til storulykkeperspektivet i norsk regelverk.


Figur 7 Risikomatrise


3.3 RISIKOREDUSERENDETILTAK


Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konse-
kvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og
ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at
klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.


Røde hendelser —risikoreduserende tiltak er nødvendiq


Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges
opp i form av tiltak som reduserer risiko til gul eller grønn kategori. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak
som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten for at
hendelsen kan inntreffe.


Gule hendelser tiltak bør vurderes 



Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse
av krav eller akseptkriterier, men som bør underlegges kontinuerlig risikostyring. I mange tilfeller er
dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes og driftes så langt
dette er kost/nyttemessig hensiktsmessig.


Grønne hendelser —aksebtabel risiko 



Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs, at risikoredu-
serende tiltak vurderes ikke å være nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan
reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å
iverksette tiltak for disse hendelsene.


2. LitenSANNISYNLIGI:IET:


5. Svært sannsyn


4, Meget sannsynlig


3. Sannsynlig


2. Moderat sannsynlig


Lite sannsynlig


GUL


GUL GUL


GUL: GUL
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering


4.1 INNLEDENDE FAREKARTLEGGING


Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er ikke
stedfestet og kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. Etterfølgende tabell er
basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.5) og SIGVe-
veiledningen (ref. 1.6.1) samt utarbeidet sjekklister fra flere Fylkesmenn. I tillegg er Mattilsynets
basisliste over hendelser som kan inntreffe i vannforsyningssystem (ref. 1.4.7) lagt til grunn i
fareidentifikasjonen.


Et viktig moment i denne analysen er at høydebassenget (analyseobjektet) ble etablert for lang tid
tilbake. Høydebassenget er dermed noe kommunen må ha tatt hensyn til over flere ti-år, herunder
tillatelser til etableringer i bassengets tilgrensende områder. I tillegg omfatter ikke regulerings-
planen etablering av nye bygg eller konstruksjoner innenfor planområdet. Det er forhold knyttet til
vannforsyningen som dermed er gitt hovedfokus. Øvrige farer som vurderes i forhold til ny
reguleringsplan ønskes sjekket ut på et så tidlig tidspunkt i analysen som mulig.


Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i forhold til de ulike farene og de
tema som er relevante:


Vurderingom tema skal inngå i etterfølgendeROS-analyse


NATURBASERTEfarer - avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at et areal kan
motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser.


Vind/ekstremnedbør


Havnivåstigning


Skog- / lyngbrann
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Skred/ustabil grunn (snø,
stein, leire, jord)


Florn


Springflo


Bassenget er lokalisert i et område som består av bart fjell/ fjell
med usammenhengende eller tynt losmassedekke. Bassenget
er delvis nedgrav i terrenget. Det er ikke noe som tyder på at
bassenget skal være plassert på ustabile grunnmasser. Temaet
vurderes ikke videre den etterfølgende ROS.


Området vurderes ikke som utsatt for flom,
Temaet vurderes ikke.


Ikke sjønært planområde. Temaet vurderes ikke.


Høydebassenget er plasser under bakkenivå og vil ikke
påvirkes av ekstrem vind. Ekstremnedbør kan være en
medvirkende årsak til evt Forurensning av drikkevann dersom
det er fekkasje i membran. Dette forholdet vurderes som et
eget separat tema. Temaet vind/ekstremnedbor vurderes derfor
ikke videre i denne analysen.


Ikke sjønært planområde. Temaet vurderes rkke.


Planområdet vurderes ikke som utsatt for skogbrann. Temaet
vurderes ikke.
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Vurdering om terna skal inngå i etterfølgende ROS-analyse


Basertpå aktsomhetskartfra NGU liggerhøydebassengeti et
områdemed aktsomhetssonehøy. Basertpå vannets
forholdsviskorte oppholdstidi høydebassengetsamt den
utluftingsom er etablert i høydebassenget,er det vurdert at
radonstrålingikke utgjør en fare for drikkevannet.
Temaetvurderesderfor ikke,


Radon


VIRKSOMHETSBASERT fare omfatter både de forhold som er relevant til etablerte virksomheter
nærområdet som kan ha innvirkning på foreslått arealbruk og hendelser knyttet til fremtidig
arealbruk av planområdet


Brann/eksplosjonved
industrianlegg


Kjernikalieutslippog annen
akutt forurensning


Transportav farlig gods


Forurensningi grunn


Elektromagnetiskstråling


Støy


Darnbrudd


Deter ikke lokalisert slike anlegg i nærhetenav
høydebassengetsom kan utgjøreen fare. Gjennom
planforslagetlegges det heller ikke til rette for etablering av slik
virksomhet.Temaetvurderesikke.


Deter ikke lokalisert slike virksomheteri umiddelbarnærhet av
planområdet.Det legges heller ikke til rette for etablering av
slike gjennomdenne reguleringsplanen.Når det gjelder akutt
forurensingvil dette temaet bli vurdertnår det gjelder forhold
som påvirkerdrikkevannsforsyningen.


Plantiltaketvil ikke medfore økt transportav farlig gods til/ fra
området, Temaetvurderes ikke.


Deter ikke registrert forurensetgrunn i dette ornrådeti Klif sine
databaserover forurenset grunn. Temaetvurderes ikke.
Planområdetmed tiltaket høydebassengsom er etablert her
vurderesikke som utsatt for elektromagnetiskstråling. Temaet
vurderesikke.


Planområdetmed tiltaket høydebassengsom er etablert her
vurderesikke som utsatt for støy. Temaetvurderesikke.


Det er ingendammer som kan påvirkeplanområdet. Temaet
vurderesikke.


FARER KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR


VA-ledningsnett


Trafikksikkerhet


El-forsyning


Avløpsanlegg


Drikkevannsforsyning


Detetablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativinnvirkningpå VA ledningsnetti området. Temaet
vurderesikke


Hoydebassengetog omgivelsenerundthar ingen innvirkning på
forhold rundttrafikksikkerhet. Temaetvurderesikke.


Detetablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativ innvirkningpå infrastrukturstrømeller kapasiteten i
forsyningsnettet,Ternaetvurderesikke.
Det etablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativ innvirkningpå avløpsanlegg.Temaetvurderes ikke.
Temaetvurderes.


SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder
som er sårbare for inngrep og skader.


Helse-og
omsorgsinstitusjoner


Viktige offentligebygg


Det etablertehoydebassengetpåvirker ikke slike institusjoner.
Temaetvurderesikke.


Det etablerte høydebassengetpåvirkerikke slike bygg. Temaet
vurderesikke.
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Vurderingomtemaskalinngåi etterfølgendeROS-analyse


Det etablerte høydebassenget påvirker ikke kuiturminner. Evt.
ønsker om å sikre bassengets fasade som kulturminne gjøres
det ikke vurderinger av i denne analysen. Temaet vurderes ikke.


Det etablerte høydebassenget påvirker ikke områder med
særskilt naturverdi. Temaet vurderes ikke.


Kulturrninne


Natur (områder med særskilt
naturverdi)


På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevant, dvs, at det inngår
i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen:


Drikkevannsforsyning


4.2 OVERORDNET diRBARHETSANALYSE


I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger(ref. 1.4.1) er begrepet sårbarhet definert slik:


"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse
og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen."


I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold samt aktive tiltak
som gjør at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av uønskede
hendelser.


I denne analysen graderes sårbarhet etter følgende:


svært sårbart
moderat sårbart
lite sårbart
ikke sårbart


4.2.1 Drikkevannsforsyning


Bassengets konstruksjon er utført på en slik måte at det over betongtaket ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget. Denne
konstruksjonen er sårbar overfor aktiviteter som medfører at ting blir grav ned i grunnen, stukket
ned i grunnen eller at barn graver i grunnen over bassenget. Den type aktivitet kan medføre at det
går hull på membranen med påfølgende fare for innlekking av forurenset vann i rentvanns-
bassenget.


Basert på bruken av planområdet i dag fremstår det svært sårbart overfor dette, i tillegg fremstår
det som svært sårbart overfor gjeldende reguleringsplan. Bakgrunnen for dette er mulighetene for
anleggelse av barnehage på området, dette vil bidra til å øke sannsynligheten for at det kan
inntreffe hendelser som medfører innlekkingav forurenset vann i bassenget.. I tillegg kan det bidra
til å hindre Oslo VAV tilgang til bassengtaket dersom det er behov for bytte av membran.
Membranen må over tid skiftes på bakgrunn av aldring og generell slitasje. For å kunne utføre en
slik jobb må Oslo VAV ha tilgang til området og stenge det. Hele bassengtaket må graves opp for å
kunne foreta et skifte av membranen.
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4.3 VALG AV HENDELSER TIL RISIKOVURDERING


På bakgrunn av den gjennomførte sårbarhetsvurderingen er følgende hendelse vurdert nærmere i
en detaljert hendelsesbasert risikovurdering i vedlegg 1:


1. Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Hendelsen vil tilsvare basishendelse nummer 18 i Mattilsynets veiledning, ref. 1.4.7:


Fysisk skade på bygning (hærverk, trefall, ekstremvær, snalast mv.)
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Konklusjon


ROS-analysen for dette planområdet har hatt sikkerhet for drikkevannsforsyning som hovedfokus.
Dette skjer med bakgrunn i at bassenget har vært lokalisert i området i svært lang tid.
Sårbarhetsanalysen konkluderer med at planområdet generelt sett fremstår med lav sårbarhet for
et vidt spekter av hendelser som kan inntreffe i område. Det er identifisert forhøyet sårbarhet for en
farekategori - drikkevannsforsyning.


For dette temaet er det utført en mer detaljert hendelsesbasert risikovurdering i vedlegg 1.


Hendelsen som er vurdert er definert som Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.
Basert på dagens situasjon i planområdet vurderes hendelsen å ha høyt, uakseptabel risikonivå
med hensyn på vannkvalitet. Med hensyn på Materielle verdier/ leveranse drikkevann er hendelsen
vurdert å ha akseptabel risiko, men der ytterligere risikoreduserende tiltak bør vurderes.


Forslag til tiltak er beskrevet i kapitel 5.1. Dersom foreslåtte tiltak blir gjennomført, er det vurdert at
risiko i område vil fremstå med et akseptabelt nivå. Likevel bør Oslo VAV ha et fokus på kontroll av
basseng for eventuelle lekkasjer i membranen (kontinuerlig risikostyring).


5.1 RISIKOREDUSERENDE TILTAK


Planområdet bør omreguleres fra barnehage til formål som sikrer drikkevannsbassenget mht.
bassengets konstruksjon og sikker drikkevannsforsyning. Sambruk av arealet til grøntstruktur for
allmenhetens bruk, kan til en viss grad aksepteres, forutsatt at allmennhetens bruk ikke medfører
økt risiko for forurensning av rentvann i bassenget. Sambruk av arealet til barnehage kan ikke
aksepteres med hensyn på opprettholde sikker drikkevannsforsyning. Dersom det tillates etablert
barnehage her, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke
vesentlig.


Det er gjennom analysen vurdert tiltak som inngjerding av området, men det er i utgangspunktet
ikke ønskelig fra Oslo VAV sin side. Derfor må området få en utforming (grøntstruktur som
eksempelvis er noe kupert, med små busker uten rotsystem mv,) som gjør at det kan fremstå som
et grøntområde, men ikke et område hvor det drives organisert aktivitet.


Videre må Oslo VAV sikres tilgang til området med større anleggsmaskiner, samt at området kan
graves opp ved behov.
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VEDLEGG 1
RISIKOVURDERING


Hendelse 1 —Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Drofting av sannsynlighet:


Bassengets konstruksjon er innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.


Dagens bruk av bassengtaket medfører en fare for at den kan påføre membranen hull og
medfølgende innlekking av forurenset vann i bassenget. Det er flere årsaker til at dette kan skje,
for eksempel (listen er ikke uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
Volleyballnett som settes opp på området.
Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.
Hunder som graver.
Barn som leker på området og graver i jorden.
Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
Røtter på trær som er plantet for nært bassengtaket.


Sannsynligheten for at dette kan inntreffe vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs.
1-10 % årlig sannsynlighet.


Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende
reguleringsplan legger opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke
vesentlig.
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Drofting av konsekvens:


Vannkvalitet


Dersom det blir på hull på membranen, vil forurenset vann lekke inn i rentvannbassenget. Dette
vil medføre at drikkevann som er under distribusjon til abonnent vil kunne bli forurenset med
bakterier, parasitter mv. Dersom området blir brukt til lufting av hunder, vil eksempelvis bakterier
fra dyreekskrementer kunne følge vannet ned gjennom grunnen og inn i bassenget.


En forurensing som dette vil være svært vanskelig å oppdage fordi drikkevannet ut fra bassenget
ikke er kontinuerlig overvåket. Det tas regelmessige prøver av bassenget, men ikke ofte nok til at
forurensning ville bli oppdaget før det distribueres. Dermed vil forurenset drikkevann nå frem til
abonnentene med påfølgende fare for utbrudd av sykdom.


For Voksenlia kan ca. 6000 abonnenter dermed bli forsynt med forurenset drikkevann.


Konsekvens for vannkvalitet vurderes som stor, dvs, brudd på gjeldende krav, ulempe for helse.


Miljø 



Hendelsen er ikke vurdert til å ha konsekvens for ytre miljø.


Materielle verdier/ leveranse drikkevann


Dersom det går hull på membranen, må denne skiftes ut. Ved en slik hendelse må hele
membranen skiftes ut da det er svært vanskelig å lokaliseres hvor det har gått hull på
membranen. Drypp som observeres inne i bassenget kan være en helt annen plass enn hvor
hullet er lokalisert.


Bassengtaket må da graves opp før ny membran kan legges. Frem til arbeidet med skifte av
membran begynner, og så lenge det pågår, vil ikke bassenget kunne brukes til drikkevanns-
forsyning. Konsekvensen for materielle verdier/ leveranse drikkevann vurderes til å være
middels; Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr./ kortvarig (timer) svikt i forsyning til enkelte
områder. Det vil være mulig å forsyne abonnenter i området på andre måter enn ordinær
forsyning, noe som vil medføre at få abonnenter vil være uten vann lenge.


Dersom det anlegges barnehage i dette området vil reparasjonsarbeid også få følger for drift av
barnehagen.


Oppsummering:


3 4 5 I 1 2 3 4 5


X X i


X


Vannkvalitet


Ytre miljø


Materielle verdier/
leveranse drikkevann
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1. Generelt


1.1. Oppdragsgiver


Norconsult AS
Postboks 626
1303 Sandvika


Kontaktperson: Heidi Jensen


1.2. Oppdragstaker


TerraTec AS
Lysaker torg 8
PB 513
1327 Lysaker


Prosjektleder: Halvor Holvik


1.3. Oppdragsinfo


TerraTec sitt oppdragnummer: 5002 Koordinatfesting av vannmagasiner


Formålet med oppdraget var å koordinatfeste 4 vannmagasiner i Oslo kommune.


Øvre Ullern mlnedstigningshus og tunnel
Setra
Besserud
Voksenlia


Øvre Ullem og Besserud var nedtappet og her er det gjort innevendige målinger. De
øvrige vannmagasinene er målt fra utsiden.


Basert på mottatte eksisterende tegninger, utvendige og innvendige målinger er
vannmagasinenes hjørner koordinatfestet.


For Øvre Ullern og Besserud er det målt kotehøyder i innvendig bunn og tak av
vannmagasin.
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Veggtykkelser er hovedsaklig tatt ut fra eksisterende tegninger, for Øvre Ullern og
Besserud er derimot veggtykkelsene målt enkelte steder.


4 meters buffersonen er lagt fra ytterkant vegg.


Koordinatene er oppgitt i EUREF 89 med høyder i Oslo kommunes høydesystem.


Leveransen omfatter :


Koordinatfestede tegninger på DXF-format av vannmagasinenes utvendig og
innvendige vegger med 4 meters buffersone rundt magasinenes yttervegger.


1.4. Levering av digitale data


Data er levert på mail til Heidi Jensen.


1.5. Oppbevaringssted for benyttet materiell


Alle data er lagret hos TerraTec AS.


1.6. Kvalitetssikring


Som overordnet prosedyre er det benyttet TerraTec's interne håndbok for
kvalitetssikring. For dette prosjektet innebærer det:


Måling med kontroll opp mot eksisterende plantegninger
Kontroll opp mot digitalt kartgrunnlag og ortofoto
Interne kvalitetskontroller


1.7. Rapporter


Denne rapporten leveres digitalt, kopi lagres hos TerraTec AS
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2. Målearbeid


2.1. Tidspunkt


Målearbeidene er utført i tidsrommet mars-april 2011 og med innvendig måling av
Besserud i mai 2011.


2.2. Personell


TerraTec har benyttet følgende landmålere til målingen:


Edin Dzakmic
Ivar Evje


2.3. Utstyr og målemetode


Til måling er det benyttet GPS RTK og totalstasjon m/laseravstandsmåler.


GPS RTK med CPOS korreksjon er blitt benyttet til etablering av fastmerker i områdene,
og ut fra disse fastmerkene er vannmagasinenes synlige hjørner og øvrige detaljer
målt inn med en totalstasjon.


Innvendige målinger er foretatt med totalstasjon med utgangspunkt i fastmerkene på
utsiden.


For Øvre Ullern er senter av tunnelen ned til nedstigningshuset målt inn med totalstasjon
og bredden målt med målebånd.


Alle målingene er foretatt i EUREF89 med høyder i Oslo kommunes høydesystem.
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3. Beregning og produksjon av tegninger


Basert på målingene og de mottatte plantegningene på papir har vi laget nye
koordinatrefererte tegninger.


Vi har kombinert målingene med de mottatt plantegningene, dvs at de detaljer vi ikke har
fått målt inn har vi konstruert ut fra plantegningene.


Underveis i beregningsarbeidet er det foretatt kontroller av avstander mellom innmålte
detaljer og avstander i eksisterende plantegninger. Kontrollene viser at eksisterende
plantegninger holder en god nøyaktighet, da vi kun har funnet noen få cm avvik.


Veggtykkelser er tatt ut fra eksisterende plantegninger, med unntak av Øvre Ullern og
Besserud der de enkelte steder har blitt innmålt.


I en avstand av 4 m fra yttervegg har vi konstruert en byggegrense.


Tegningen er levert på DXF-format med følgende layere:


• 5000 Prosjektert innerkant vegg (dvs konstruert fra plantegningene)
• 5001 Målt innerkant vegg
• 5010 Prosjektert ytterkant vegg (dvs konstruert fra plantegningene)
• 5002 Innmålt fasade/ytterkant vegg
• 5132 Innmålt CL tunnel
• 5084 Konstruert tunnel (dvs tunnelens omriss konstruert fra


målebåndsmålingene)
• 1211 4 m byggegrense fra ytterkant vegg


Beregning og produksjon av tegninger er utført av oppmålingsingeniør Edin Dzakmic
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3.1. Øvre Ullern


For Øvre Ullern har innvendige vegger av vannmagasinet blitt målt inn samt de
synlige deler av utvendig veggliv/betong på langveggen mot syd.


Kotehøyde i bunn og tak av vannmagasinet har blitt innmålt.


Veggtykkelser for langveggen i syd er


Ytterkant panel av nedstigningshuset er målt inn og tunnelen opp til vannmagasinet er
målt inn. Det er målt senter av tunnet og bredde av tunnelen.
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3.2. Setra


Utvendig synlige veggliv er målt inn, dvs hele den sydlige langvegg.
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3.3. Besserud


For Besserud har innvendige vegger av vannmagasinet blitt målt inn samt de synlige
deler av utvendig veggliv/betong mot syd.


Kotehøyde i bunn og tak av vannmagasinet har blitt innmålt.


Veggtykkelsen på nordre bakvegg er innmålt.
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3.4. Voksenlia


Utvendig synlige veggliv er målt inn, dvs den sydlige langvegg.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Heggelund & Koxvold as arkitekter mnal
Inkognitogata 36
0256 OSLO


1,911a-L5


53/


Deres ref Vår ref (saltsnr) 201303494-19
Oppgissttl henyendelse


Saksheh Islur155a IlLIS


Dacts 09 12 2013


1 Arkokode 531


Byggeplass: EKRAVEIEN 24 Eiendom: 27/759/010


Tiltakshaver Nordisk Husprosjekt AS Adresse: I loffsjef Lovenskiolds vel 69 B. 0382





OSLO


Soker: I leggelund & Koxvold as
arkitekter mnaI


Adresse: Inkognitogata 36. 0256 OSLO


Tiltakstype: Tornannsbolig/rekkehus Tiltaksan: Oppforing


SAK TRUKKET - EKRAVEIEN 24


Plan- og bygningselaten viser til e-post mottatt 21.11.2013 hvor sok nad om rammetillatelse trekkes.


Plan- og bygningsetaten bekrefter med dette at søknaden registreres som trukket og vil derfor ikke bli
behandlet videre.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for b)ggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 09.12.2013 ar:


Murtaza Hussain - SaAsbehandler


Jostein Eidsvåg - for enhetsleder Anne Torill Halse


Kopi til:
Nordisk Husprosjekt AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 69 B, 0382 OSLO, mortenfitnorcliskhusprosjek Imo


Byrådsavdeling for byutvikling, Radhuset, 0037 OSLO, postmottakfif Iwr.osIo.kommune.no 



Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 1508, 0754 OSLO, postmottakfdlwa.oslo.kommune.no 



• Plffie- mg b2gningselatea BemIksitiresse SentraIhord02 180Damkgmo 1315 01 01357






Vahls gate I 0187 Oslo Kundesenteret23 49 10 00Org nr971 040 1423NIVA•• ww: Doks 3154Sentrum
0102 Oslo sysms phe ONII) kommune no


TeIefals23 49 10 01


kspost postmoctaki phst oslo kommune no•••:.










































































































































































































































































































































































Informasjon til Tiltakshavere som får klagesaker behandlet i. Byutvikling-, 


miljø- og samferdselskomiteen (BMS) og Bydelsutvalget (BU). 


 


Gjelder sak: Holmenkollveien 109 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan. 


 


 


 


Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 27. februar 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


10. februar 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


  


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Vestre Aker bydelsadministrasjon,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 








ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 


0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 


Fax 22 71 70 80 
 
 
 
  
 
Til naboer, offentlige instanser og berørte parter            Oslo, den 17.01.2014 
  
 
 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO 
 
Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid i Bydel Vestre Aker: 
Hovseterveien 70 – 72,  Gnr/Bnr: 31/334 – og andel av uregistrert veigrunn ved Hovseterveien. 
 
 
På vegne av Hovseterveien 70-72 AS /v Stor Oslo Eiendom varsles med dette igangsatt arbeid med 
detaljregulering for nevnte område, i henhold til plan og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet ble 
kunngjort i Aftenposten, og elektronisk på aftenposten.no den 10.01.2014. 
 
Planområdet omfatter Gnr/Bnr: 31/ 334 og andel av 999/198, tomtegrunn nord for Hovseterveien. 
Planområdet er vist med stiplet linje på kartet nedenfor.   
 
 


  
Planområdet kart    Planområdet skråfoto  
 
 
Hensikten med planarbeidet er omregulering fra eldre reguleringsplan til ny detaljregulering.  
Forslagsstiller ønsker å bygge ut den lokale matvareforretningen, rive eksisterende lokale for 
privat/offentlig tjenesteyting, føre opp en boligblokk på 6 etasjer og eventuelt innlemme lokale for 
privat/offentlig tjenesteyting i denne. Uteareal for boligene vil være på lokk over den nye forretningen. 
 
All parkering er planlagt i nytt og eksisterende garasjeanlegg under torgnivå. Arealet over torgnivå vil 
utgjøre ca 4 500 m² BRA - 137 % BRA.  
 
KP 2008 Arealstrategikartet i kommuneplan 2008 angir Hovseter som stasjonsnært område med 
hovedvekt på boligpotensial. 







 


 
 
 
Oversikt 
 
 
Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet kan innen tre uker rettes til: 
ARCASA arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 Oslo  
 
Vi ber om at den oppgitte frist for bemerkninger overholdes av hensyn til sakens videre framdrift. 
Innspillene vil legges ved forslag til detaljreguleringen.   
 
 
Med vennlig hilsen 
ARCASA arkitekter AS 


 
 
 
Eivind Bing 
e-post: eivind@arcasa.no 
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		Kunngjøring om Oppstart AV DETALJREGULERING i OSLO






Saksansv.: Dok,nr.:


rArkiv:
/


Kopl:


Dak: 727..ociscx),2.u 

BYDELVESTRE7ER


Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 B
0754 OSLO


Dato:23.12.2013


Deres ref: Vår ref (saksnr):201303319-35 Saksbeh:SimonLøvdal Arkivkode:531
Oppgis alltid ved henvendelse


Byggeplass: HOLMENKOLLVEIEN 109 Eiendom: 33/2303/0/0


Tiltakshaver: Neptune Bolig 4 AS Adresse: Postboks 1368 Vika, 0114 OSLO
Søker: Streken Arkitekter AS Adresse: Hegdehaugsveien 22 B, 0167 OSLO
Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppføring


KLAGE OVER PLAN—OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE
PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV TO ENEBOLIGER.


DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
Byggesak- innstilling til bydelsurvalget


Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger er påklaget av
Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Lelf Frisenberg og
Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på vegne av Olsson, Odd
Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel.


Dette er en felles klageinstilling for sakene 201303319 og 201303310 —'Hus A' og 'Hus B'.


Det klages på dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad, avstand mot nabogrense, samt
regulert formål 'gangvei', og anføres at dispensasjonene samlet sett vesentlig tilsidesetter
reguleringsplanen.


Klagen anbefales ikke tatt til følge.


Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak 26.11.03 sak 420
viderefort i bystyrevedtak av 17.06.2009 sak 201.


UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING
Gjeldende regulering og eksisterende forhold
Eiendommen ligger nær Besserud, mellom Holmenkollveien og Dr. Holms vei. Eiendommen er i dag
ubebygget, trebevokst og bratt. Eiendommen er i følge matrikkelen 1976 m2 stor.


•
•• • sw:••:.


Plan- og bygningsetaten


Boks 364Sentrum
0102 0s10


Besøksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo


www.pbe.oslo.kommune.no


Sentralbord:02 180Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret:23 49 1000Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:23 49 1001
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsvedtekter for Holmenkollområdet,
S-1020, vedtatt 28.11.1962. Eiendommen tillates bebygget med småhusbebyggelse. Minste tomtestørrelse
er 2,5 mål. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen er U=0,06. Det tillates gesimshøyde inntil 7,0
m, mønehøyde inntil 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal plasseres minimum
10,0 m fra nabogrense og minimum 15,0 m fra midte vei.


Søknad om rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten mottok den 12.03.2013 søknader om oppføring av til sammen to eneboliger på
eiendommen i Holmenkollveien 109, gnr. 33 bnr. 2303. Eneboligene er utformet som enkle, avlange
volum med flatt tak og takterrasse, og har innebygget garasje. Det ble søkt dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad, slik at boligene kunne oppføres med et samlet BRA
på 466m2, og en u-grad lik U=0,206. Det ble søkt dispensasjon fra bestemmelsene om minimum 10,0 m
avstand til nabogrense, slik at den ene boligen kunne plasseres inntil 4,8 m fra nabogrense. Det ble søkt
dispensasjon fra regulert formål 'gangvei' slik at kjørbar adkomst kunne legges over en mindre del av en
innregulert gangsti.


Protester
Tiltaket ble møtt med omfattende protester. Protestene gjaldt bl.a.:


Trafikkforhold internt på tomten og avkjøringsforhold til Holmenkollveien
Privatrettslige forhold knyttet til adkomst samt et byggehindrende servitutt
Overvannsproblematikk som følge av utbyggingen
Merknader til tiltakets innvirkning for biologisk mangfold og vegetasjon
Merknader til utformingen (flate tak), og fjernvirkning
Merknader til innsyn (takterrasser)
Merknader til høyde og etasjetall.
Merknader til dispensasjonssøknadene


Ansvarlig søker Streken Arkitekter AS besvarte protestene i brev datert 08.03.2013. I tilsvaret uttalte søker
bl.a. at:


Avkjørsel og parkering vil bli utbedret og etablert i henhold til gjeldende normer
At det ikke er registrert biologisk mangfold på tomten og det tilstrebes å bevare vegetasjon
At flate tak gir bedre utsynsforhold for bakenforliggende eiendommer
At inntrukne takterrasser reduserer innsynsulempen
At etasjeantallet er i tråd med reguleringsplanens begrensninger


Rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse til tiltakene den 15.10.2013. Det ble gitt dispensasjon slik at
eiendommen kunne utbygges med en utnyttelsesgrad inntil U=0,206, hvilket tilsvarer et bebygd areal på
12% av tomtens areal. Det ble videre gitt dispensasjon fra bestemmelsen om 10,0 m minsteavstand mot
nabogrense slik at 'Hus B' kunne plasseres med en avstand 4,8 m fra nabo mot øst. I tillegg ble det gitt
dispensasjon fra regulert formål 'gangvei' slik at eiendommen kunne gis kjøreadkomst som vist på
situasjonsplanen.


I det følgende hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 

"Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
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Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § I.0 vedrørende tillatt utnyttelsesgrad, fra
reguleringsplanens § 11.3vedørende minste avstand til nabogrense, fra reguleringsformål
(gangvei), samt fra pb1. § 18-1 vedrørende veiopparbeidelse.


Dispensasion fra I.0 (utnyttelsesgrad): 

Ansvarlig søker har avgitt en omfattende begrunnelse for søknad om dispensasjon fra
maksimal tillatt utnyttelsesgrad. Ansvarlig søker ønsker dispensasjon slik at eiendommen kan
utbygges med en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% BYA. Søkers begrunnelse går i korthet ut
på:
Historiske forhold.


Det vises til at det allerede ved opprettelse av eiendommen ble gitt dispensasjon fra
kravet til minste tomtestørrelse, og anføres at det ble forutsatt at tomten kunne
utbygges med en høyere utnyttelse og mindre avstand til nabogrense enn S-1020
åpner for.


At dagens regulerte utnyttelsesgrad ikke er i tråd med den utnyttelsesgrad kommunen ønsker
for området.


Det vises her til at utnyttelsesgraden på tilliggende eiendommer er vesentlig høyere.
At tilsvarende og til dels mer omfattende dispensasjoner fra § I.0 er gitt i nærområdet.


Det vises her særlig til gnr. 33 bnr. 1667 som iflg. søker har en utnyttelsesgrad
tilsvarende 0,3. Bnr. 1667 er den eneste eiendommen i nærområdet som også er
regulert under S-1020.


Søker hevder på denne bakgrunn at bestemmelsene i S-1020 ikke med rimelighet kan sies å ha
vært styrende for utnyttelsesgraden i nærområdet.


Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
Hensynet bak bestemmelsen om maksimal tillat utnyttelsesgrad er å begrense
bygningsvolumet i forhold til tomtens størrelse, og sikre lys og luft på og mellom
eiendommene. Hensynet er i tillegg å legge til rette for at naturlig vegetasjon og topografi
bevares, og derigjennom sikre at åsens grønne preg opprettholdes.


Enhver overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad vil til en viss grad tilsidesette hensynet bak
bestemmelsen. Sørsmålet her er altså primært om overskridelsen er så stor at hensynene bak
bestemmelsen kan sies å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket. Tiltaket er prosjektert med en
samlet utnyttelsesgrad tilsvarende U=0,206 eller %BYA=12%. Dette er i seg selv en relativt
stor overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad, men sett i forhold til tilliggende eiendommer vil
eiendommen fremstå med en noe lavere utnyttelsesgrad. Eiendommen vil fremdeles ha et
relativt stor ubebygd areal, og Plan- og bygningsetaten finner derfor at hensynet til
ivaretakelse av lys og luft på og mellom eiendommene ikke vesentlig tilsidesettes av en
dispensasjon. Det er her vektlagt at tiltaket er i tråd med overordnede føringer og planverk for
utbygging i Holmenkollåsen.


Tiltaket slik det er prosjektert bevarer en vesentlig del av eiendommen. Terrenginngrep er
konsentrert, og i stor grad begrenset til det som vil være nødvendig ved utbygging i såpass
bratt terreng. Det er vist utomhusplan hvor vesentlige deler av eksisterende vegetasjon søkes
bevart. Det vil være en forutsetning for dispensasjon at denne følges. Plan- og bygningsetaten
finner at hensynet til bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi ikke vesentlig
tilsidesettes, og at tiltaket i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til opprettholdelse av åsens
grønne preg.
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Da Plan- og bygningsetaten finner at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes,
vil etaten nå gå videre til å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større
enn ulempene.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene:
Eksisterende reguleringsplan er fra 1963, og var ment å sikre bevaring av Holmenkollåsens
grønne preg. Denne planen gjaldt tidligere store deler av Holmenkollen, men er senere i stor
grad erstattet av nyere planer, da især S-3273 som i 1991 omregulerte store deler av
Holmenkollåsen til en moderat utnyttelsesgrad på 12% BYA. Formålet med det overordende
planarbeidet for Holmenkollåsen har i perioden fra 1963 til i dag i stor grad ligget fast; å
bevare Holmenkollens grønne preg som et viktig landskapselement. I tråd med
samfunnsutviklingen har man imidlertid ved omregulering tillatt vesentlig høyere
utnyttelsesgrader enn S-1020 la opp til. Slik nyere planarbeid både med S-3273, og senere 5-
4040 (Besserud-Midtstuen) og S-4381 (Vettakollen), vil man i dag typisk kunne godta en
utnyttelse inntil 12% BYA for eiendommer med omsøkte eiendoms beliggenhet og betydning
for fjernvirkningen. Det er derfor sannsynlig at en omregulering av eiendommen vil føre frem.
En omregulering vil imidlertid kreve relativt omfattende utredninger samt utgjør en langvarig
og kostbar prosess. Det er dermed åpenbart at dispensasjon vil medføre store fordeler for
utbygger, i det eiendommen kan gis en vesentlig høyere utnyttelse uten at utbygger må bære
kostnadene og risikoen knyttet til en planprosess. Spørsmålet blir derfor om det er vesentlige
ulemper knyttet til å gi dispensasjon fremfor å kreve en omregulering.


Ved en omregulering vil bl.a. tiltakets påvirkning på eksisterende infrastruktur (både teknisk
og sosial), så vel som innvirkningen på naturlig miljø m.m. måtte utredes. Dette er
hensiktsmessig og i høy grad nødvendig der det dreier seg om større utbygginger, med
vesentlige konsekvenser for både infrastruktur og naturlig miljø. Dispensasjon i dette tilfelle
vil imidlertid kun i svært begrenset grad ha innvirkning på disse forhold. Det vises til at
eiendommen kan utbygges innenfor eksisterende plan med 1 boenhet og inntil 136,4 m2BRA.
Omsøkte tiltak innebærer en samlet ubygging med 2 boenheter og et samlet areal tilsvarende
466 m2 BRA. Overskridelsen av planens begrensninger vil dermed kun i mindre grad påvirke
de forhold en planprosess er ment å ivareta. Fordelene ved en planprosess fremstår dermed
begrensede.


Plan- og bygningsetaten finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart
større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er etter
det ovennevnte oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.


Dispensasjonfra § 11.3

Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kravet om en byggeavstandsgrense på 10,0 meter fra
nabogrense går i korthet ut på:


At dette kravet ikke er overholdt i nærområdet
At bebyggelsen er plassert med større avstand til nabogrense enn omkringliggende
bebyggelse
At bebyggelsen der den er plassert nærmere nabogrense enn 10 meter i hovedsak
berører areal som ikke kan benyttes til uteoppholdsareal, eller som er regulert til
fellesareal.
At terrenget vil bidra til at inntrykket av lys og luft ivaretas
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At plasseringen nærmere nabogrense enn 10 meter er motivert ut fra et ønske om å
ivareta utsiktsforhold for naboer samt bevaring av vegetasjon.
At de eierne som blir berørt av dispensasjonen ikke har protestert.


Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
Hensynet bak bestemmelsen om minste byggeavstand mot naboeiendom er å ivareta lys og
luft mellom eiendommene, ivareta brannvernhensyn, samt sikre miljømessige forhold på
eiendommen og naboeiendommen. Hensynene bak bestemmelsen er altså sammenfallende
med hensynene bak pb1. § 29-4, som regulerer byggeavstand mot nabogrense på flere av de
tilliggende eiendommer


Tiltaket holder en minimumsavstand godt over 8,0 meter til nabobebyggelse. Hensynet til
brannvern vil dermed ikke tilsidesettes av dispensasjon. Dispensasjon vil heller ikke vesentlig
tilsidesette hensynet til lys og luft mellom bebyggelsen og eiendommene. Det vises her til at
dispensasjon ikke vil medføre at tiltaket plasseres nærmere nabobebyggelse enn det som er
vanlig i området. Plan- og bygningsetaten kan heller ikke se at miljømessige forhold på
naboeiendommene taler mot å gi dispensasjon. Tiltaket overholder en minimumsavstand mer
enn 4,0 meter mot naboenes eiendommer, og plasseringen kan heller ikke sies å medføre
urimelig ulempe for naboene verken i form av innsyn, sjenerende støy eller tap av sol og
utsyn.


Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsene om minste
byggeavstand til nabogrense ikke vesentlig tilsidesettes av dispensasjon, og vil gå videre til å
vurdere om fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene:
Fordelene ved å gi dispensasjon vil i hovedsak være at bebyggelsen kan plasseres mer fritt på
eiendommen, og nærmere naboers eiendom, i tråd med øvrig bebyggelse i området. Ulempene
ved dispensasjon vil være at tiltaket plasseres nærmere naboeiendommene en planen tilsier, og
at avstanden mellom bebyggelsen således blir mindre.


Plan- og bygningsetaten finner at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn
ulempene. Det er her særlig vektlagt at plasseringen er i tråd med de avstander som er vanlige
i nærområdet, og at plasseringen ikke medfører urimelige ulemper for naboer.


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.


Dispensasjon fra reguleringsformål (gangvei): 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsformål gangvei slik at adkomst kan løses
som forutsatt i tidligere regulering samt i de privatrettslige avtaler som foreligger.


Ansvarlig søker anfører at kjøring over gangveien har vært en forutsetning ved regulering av
området, og dermed må ha vært vurdert som en akseptabel konsekvens av reguleringsplanens
utforming allerede på vedtakstidspunkt. Søker anfører også at innregulering av arealformålet
'felles opphold —lek' umuliggjør en annen plassering, samt at utforming av avkjørsel ivaretar
trafikksikkerheten.


Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
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Hensynet bak reguleringsformål gangvei er å sikre trygg og farbar vei for gående og syklister.
Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk tiltaket vil medføre ikke vesentlig
tilsidesetter dette hensynet.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan sikres en hensiktsmessig
adkomstvei. Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk dispensasjon vil
medføre ikke kan sies å utgjøre en vesentlig ulempe. Plan- og bygningsetaten finner derfor at
fordelene i form av en hensiktsmessig adkomst fremstår klart større enn ulempene i form av
trafikk over en mindre del av regulert gangvei.


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges"


Rettelser til rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten bemerker at det i rammetillatelsen forekommer to feil. Plan- og bygningsetaten ga
i vedtaket dispensasjon fra veikravet i plan- og bygningslovens § 18-1. Ved en nærmere gjennomgang
fremgår det at eiendommens veiplikt er oppfylt, i det Holmenkollveien er opparbeidet i full regulert
bredde. Denne dispensasjonen bortfaller derfor. Videre forekommer det en skrivefeil i fastsettelsen av
høydeplasseringen. Riktig cotenivå for overkant ferdig gulv i 1. etasje skal være cote + 272,0 m for 'Hus
A' og cote + 269,05 m for 'Hus B', slik det for øvrig fremgår av de godkjente tegninger.


Plan- og bygningsetaten ga videre fritak fra nabovarslingsplikten for varsling av dispensasjon fra regulert
formål 'gangvei'. Plan- og bygningsetaten ser i ettertid at dispensasjonsforholdet kan være av betydning
for naboenes interesser. Dispensasjon er varslet i ettertid, og det er ikke innkommet nye merknader til dette
forholdet. Saksbehandlingsfeilen har derfor ikke fått betydning for vedtakets innhold, og vedtaket er derfor
å anse som gyldig, jf. forvaltningslovens § 41.


Klager og representativ klage
Plan- og bygningsetaten mottok til sammen syv klager på rammetillatelsen. Klage innkom fra naboene
Johanna og Ketil Berstad (04.11.2013), Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas (05.11.2013),
Truls E. Astrup (06.11.2013), Leif Frisenberg og Finn Terje Schøyen (03.11.2013), Holmenkollens Vel
(06.11.2013), Føyen Advokatfirma på vegne av nabo Lillian B. Olsson (04.11.2013), Lillian B. Olsson
(06.11.2013), samt fra Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange (12.12.2013). Med unntak av klagen
fra Jacobsen og Krohn de Lange anser Plan- og bygningsetaten klagene for å være innkommet rettidig, jf.
fv1. § 29. Plan- og bygningsetaten anser at klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28.


Klagene er omfattende, men i hovedsak sammenfallende. Hovedpunktene i klagene er i korthet at:
At økt utnyttelse ikke kan gis gjennom dispensasjon. Det anføres at man må gjennomføre en
omregulering som ser på helheten i området.
Det anføres at dispensasjon fra utnyttelsesgrad ikke er gitt i området tidligere. Det anføres at
dispensasjon vil uthule reguleringsplanen. Det anføres at begrensningene som her ønskes fraveket
er av generell art, og at det ikke er grunnlag for dispensasjon.
Det anføres at dispensasjon vil være til hinder for reguleringsplanens intensjon om å 'bevare
skogen intakt mellom bebyggelsen'
Det anføres at trafikk- og parkeringsforholdene er problematiske, og at det må utarbeides en
samlet plan for området som tar stilling til problemene.
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At tiltaket bryter med områdets karakter, og medfører vesentlige ulemper for naboene. Det er
særlig tiltakets bruk av flate tak og takterrasser som her trekkes frem. Det anføres at dette aldri
tidligere er godtatt i Holmenkollen. Det anføres at bygningene ikke oppviser sammenheng med
bebyggelsen 'Villa Skansen'.
Klager på beregningstekniske forhold. Naboene er bl.a. uenig i hvordan etasjetall og
utnyttelsesgrad er beregnet.
To av klagerne klager på manglende nabovarsling. De mener de som medsameiere i en tilliggende
tomt burde vært varslet i saken. Tomten brukes til avkjørsel og parkering for østenforliggende
boliger.
Det påpekes formaliafeil, bl.a. at dispensasjon fra opparbeidelseskravet i pb1. § 18-1 er gitt uten
søknad, og at høydeplasseringen er definert feil.
Ovenforliggende nabo frykter masseutglidninger som følge av tiltaket. nedenforliggende naboer
har merknader til overvannsproblematikken på tomten.
Flere av naboene har anført at bestemmelser fra andre reguleringsplaner eller veiledere utarbeidet
for andre formål må gis anvendelse i saken.
Det anføres at privatrettslite forhold er til hinder for tiltaket. Bla. foreligger det et servitutt som
regulerer maksimal cotehøyde for bygnigner på tomten. I tillegg stilles det spørsmål ved om
veiretten er dekkende for tiltaket. Det anføres hevd på en sti over eiendommen.
Anførsler om at tiltaket er i strid med politiske føringer.
Flere av naboene trekker Plan- og bygningsetatens habilitet i tvil. Det anføres at saksbehandlingen
er ensidig og egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.


Streken arkitekter ga i brev datert 06.12.2013 tilsvar til klagene. Tilsvaret går i korthet ut på:
At de privatrettslige forholdene ikke krenkes.
At opparbeidelse av avkjørsel ivaretar hensynet til trafikksikkerhet
At etasjeantall og utnyttelsesgrad er beregnet korrekt
At dispensasjon for kjøring over gangveien er en logisk konsekvens av den adkomstløsningen som
er forutsatt i reguleringsplan.
At dispensasjonen kun dreier seg om to kontra en enebolig, og dermed er begrenset i omfang. Det
anføres at det er hensiktsmessig med dispensasjon fremfor omregulering der konsekvensene av
utbygging er så begrensede som her.
At det er den reelle utnyttelsen i området dispensasjonen må vurderes opp mot.
At prosj ektet vil ta hensyn til overvannshåndtering gjennom ansvarsbelegging. Søker vil vurdere
mulighetene for støttemur for å sikre mot utglidning.


Det henvises for øvrig til vedleggene for en komplett gjennomgang av protester, klageanførsler, og tilsvar.


Utsatt iverksetting av vedtak
Plan- og bygningsetaten har besluttet å ikke gi vedtaket oppsettende virkning. Dette begrunnes med at en
oppstart av byggearbeidene ikke vil medføre irreversible inngrep. Det understrekes at en eventuell oppstart
av byggearbeidene før klagesaken er forvaltningmessig avgjort skjer på egen risiko.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling
Innledende kommentarer 
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Bydelen bes bemerke seg at det kun er byggesaken på gnr. 33 bnr. 2303 ('Hus A' og 'Hus B') som
oversendes til vurdering. De øvrige fire eneboligene er omfattet av en annen reguleringsplan, og utformet i
tråd med denne. Klagene på disse vil avgjøres av Fylkesmannen.


I pågjeldende sak er det gitt dispensasjon fra planens § 1.0 vedrørende utnyttelsesgrad og § 2.3 vedrørende
minsteavstand mot nabogrense, samt fra regulert formål 'gangvei'. Det er klagene på disse forholdene som
nå fremlegges bydelsutvalget for avgjørelse. Øvrige klageanførsler vil bli vurdert ved en evt. oversendelse
til Fylkesmannen.


Plan- og bygningsetaten bemerker for øvrig at takform og spørsmålet om takterrasser ikke er regulert
konkret i reguleringsplanen. Bruk av flate tak og takterrasser utløser dermed ikke krav om dispensasjon.
Om slik løsning skal tillates vil bero på en konkret tolkning av strøkets karakter tiltakets konsekvenser opp
mot bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 29-2 (visuelle kvaliteter) og 29-4 (plassering av
byggverk). Disse spørsmålene er ikke gjenstand for bydelens behandling, men kan overprøves av
Fylkesmannen.


Spørsmål om trefelling
Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelser fra naboene om at det er foretatt felling av trær på
tomten. Plan- og bygningsetaten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere i dette spørsmålet,
men vil se alvorlig på det dersom vilkårene for tillatelse ikke følges opp. Plan- og bygningsetaten vil følge
opp dette spørsmålet separat, og ber Bydelsutvalget ta utgangspunkt i den situasjonen som fremgår av det
vedlagte materialet.


Om dispensasjonsadgangen
Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon der 'hensynet bak bestemmelsen eller
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt' og hvor 'fordelene ved dispensasjon fremstår
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering'. Vilkårene er kumulative, dvs, at man først må
vurdere om hensynet blir vesentlig tilsidesatt. Hvis så er tilfelle, kan dispensasjon uansett ikke gis. Der
hensynet ikke vesentlig tilsidesettes, kan man gå videre til å vurdere fordelene og ulempene ved
dispensasjon. For at dispensasjon skal kunne innvilges må begge vilkårene være tilstede.


Man kan i vurderingen ikke trekke inn hensyn som ikke knytter seg direkte til hensynet bak bestemmelsen
det dispenseres fra eller følgene (positive eller negative) av dispensasjonen. Vurderingen skal være konkret
og knytte seg til det enkelte tiltak.


Om plangrunnlaget og tidligere historikk
Eiendommen er regulert gjennom Holmenkollvedtektene fra 1962. Eiendommen er fradelt fra gnr. 33 bnr.
1667, og det ble ved fradeling gitt dispensasjon fra bestemmelsen om minste tomtestørrelse, samt
bestemmelsen om u-grad for bnr. 1667. Eiendommen er en av to eiendommer i nabolaget som er regulert
under denne reguleringsplanen. Tilliggende eiendommer er regulert gjennom henholdsvis reguleringsplan
for Holmenkollen felt II (S-3273) og en mindre reguleringsplan for gnr. 33 bnr. 60 samt syv senere utskilte
eiendommer fra denne (S-2080). Det er ingen åpenbare forskjeller i tomtenes beliggenhet eller
beskaffenhet som tilsier at de skal være omfattet av tre forskjellige reguleringsplaner med tre forskjellige
utnyttelsesgrader.


Holmenkollvedtektene er en eldre reguleringsplan som tidligere gjaldt for store deler av Holmenkollen.
Planens hovedgrep er å legge opp til et svært spredt bebyggelsesmønster med strenge krav til
tomtestørrelse, avstand mellom bebyggelse, og med en lav utnyttelsesgrad. I 1991 ble store deler av
planområdet omregulert til reguleringsplan for Holmenkollen Felt II (S-3273). De gamle
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Holmenkollvedtektene ble beholdt bl.a. i randsonen mellom byggesonen og Marka, i noen eksisterende
byggeområder innenfor markagrensen, samt på noen få enkelttomter, bl.a. omsøkte eiendom.


Formålet i de to reguleringsplanene er det samme; bevaring av Holmenkollens grønne preg. Forskjellen er
at S-3273 legger opp til en høyere utnyttelse og samtidig strengere krav til bevaring av vegetasjon.


Tidligere eier av eiendommen påbegynte i 2010 prosess rundt mulig omregulering av eiendommen. Det
ble gjennomført oppstartsmøte hvor Plan- og bygningsetaten fant å kunne anbefale en omregulering slik at
eiendommen ble gitt en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% BYA. Dette under forutsetning at det ble tatt
hensyn til fjernvirkning, vegetasjon og terreng. Bydelen hadde ingen merknader til en slik omregulering.


Plansaken ble avsluttet i september 2012, og Plan- og bygningsetaten mottok i stedet søknad om oppføring
av to eneboliger på tomten, med dispensasjon fra reguleringsplan.


Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasjon 

Det er ikke slik at Plan- og bygningsetaten anser Holmenkollvedtektene som utdaterte og uaktuelle. Hadde
så vært tilfelle, burde Plan- og bygningsetaten foreslått omregulering av planområdet.
Holmenkollvedtektene er fortsatt gjeldende regulering for et mindre antall eiendommer. Flere av disse
ligger i sammenhengende strøk langs eller innenfor Markagrensen, hvor reguleringsplanens strenge
bestemmelser fremstår begrunnede. Dispensasjonsadgangen representerer et unntakstilfelle som helt klart
skal benyttes med varsomhet. Plan- og bygningsetaten har i vurderingen av tiltaket lagt vekt på at
eiendommen representerer et unntakstilfelle, og at dispensasjon her fremstår som et hensiktsmessig
verktøy for å tillempe bestemmelsene i reguleringsplanen med realiteten på tomten og i strøket.


Plan- og bygningsetaten har lagt vekt på at eiendommen på alle kanter er omkranset av reguleringsplaner
som åpner for en langt høyere utnyttelse, og at disse er bestemmende for strøkets karakter. Den eneste
andre eiendommen i nærområdet som fremdeles er omfattet av Holmenkollvedtektene, er Dr. Holms Vei
20, som på 1980-tallet ble tillatt fradelt slik at utnyttelsesgraden i dag langt overstiger de tillatte U=0,06.
Det er ingen åpenbare forskjeller mellom omsøkte eiendoms beskaffenhet og omkringliggende
eiendommer. Man kan derfor til en viss grad stille spørsmål ved rimeligheten av å håndheve planens
bestemmelser strengt i dette tilfellet.


Det er også lagt vekt på at dispensasjon ikke vil bryte med de overordnede føringer for Holmenkollen eller
Holmenkollvedtektenes overordnede mål. Tiltaket er ikke til hinder for bevaring av vegetasjon og terreng.


Når Plan- og bygningsetaten mottar en søknad om dispensasjon, plikter den å behandle søknaden.
Vilkårene for dispensasjon er klare, og der vilkårene er tilstede kan dispensasjon innvilges. I det omsøkte
tiltaket mener Plan- og bygningsetaten så er tilfelle. Hensynet bak planens bestemmelser blir ikke vesentlig
tilsidesatt. Tiltaket endrer ikke strøkets karakter i nevneverdig grad. Gjennom vilkår for dispensasjonen
forpliktes tiltakshaver til å følge en utomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og terreng.
Dispensasjon vil heller ikke svekke muligheten for å anvende Holmenkollvedtektenes bestemmelser i
andre situasjoner; forholdene på tomten er i liten grad sammenlignbare med øvrige eiendommer hvor
planen gjelder.


Fordelene som tiltakshaver oppnår gjennom å unngå en kostbar omreguleringsprosess er åpenbare og
store. Spørsmålet er om fordelene ved økt utnyttelse og en plassering nærmere nabogrense er større enn
ulempene dette medfører.
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Plan og bygningsetaten mener dette er tilfelle. Utbygging medfører ulemper for naboer, men i et tettbygd
strøk må en påregne en viss fortetting. Tomten er med sine nesten 2,0 mål relativt stor, og vil selv uten
dispensasjon fra plan kunne bebygges med én enebolig. Konsekvensen av dispensasjon er at eiendommen
kan bebygges med to eneboliger. Eneboligenes plassering og høyder får i liten grad konsekvenser for
naboers sol- og utsynsforhold, og forholdene blir ikke markant annerledes enn om eiendommen utbygges
med énenebolig. Der tiltaket plasseres nærmere nabogrense, er dette mot arealer som i liten grad er egnet
som uteoppholdsareal. Det opprettholdes en relativt stor avstand til bebyggelsen for øvrig. Den mest
markante ulempen ved tiltaket, synes å være innsynsproblematikken knyttet til takterrassen på 'Hus A'.
Dette er imidlertid ikke en ulempe som kan knyttes mot dispensasjonsforholdet, da en slik takterrasse også
vil kunne realiseres uten dispensasjon.


Når det gjelder spørsmålet om trafikk og parkering vurderer Plan- og bygningsetaten forskjellen mellom
&-tog to boenheter å være liten.


Samlet sett ser Plan- og bygningsetaten at tiltaket medfører enkelte ulemper, men anser at disse på langt
nær fremstår større enn hva som tåles ved fortetting i strøket for øvrig. På grunn av tomtens størrelse
fremstår ulempene ved dispensasjon moderate. Plan- og bygningsetaten mener derfor det er grunnlag for å
si at fordelene her er større enn ulempene.


Plan- og bygningsetaten merker seg forøvrig at ingen av naboklagene synes å legge til grunn at tomten
med dispensasjon gis en urimelig høy utnyttelse i seg selv. Ankepunktene er først og fremst forhold knyttet
til trafikk, parkering, innsyn, vegetasjon, terreng, utforming m.m. Plan- og bygningsetaten mener disse
hensynene i tilstrekkelig grad kan ivaretas også gjennom dispensasjon. Tiltaket viser en moderat
utbygging. Hensynet til terreng og vegetasjon ivaretas ved at det som vilkår for dispensasjon kreves
forpliktende utomhusplan. Plan- og bygningsetaten vurderer derfor at dispensasjon samlet sett gir et
resultat som er til å leve med.


Forslag til vedtak
"Bydelsutvalget ved bydel Vestre Aker finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens
rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra
gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrense.


Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif Frisenberg og
Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på vegne av Olsson, Odd Jacobsen
og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel anbefales ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse."


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 23.12.2013 av:
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Juridisk avdeling


Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo
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Deres ref. : Deres dalo: Vår ref Saksbehandler: Daln:
200809781 211.05.31113 2013 10250-7 FNI-1 Jens Helle Hermansen 19.112013


Fylkesmannens vedtak i klagesak om reguleringsplan - Voksenkollveien 80-


88 - Oslo kommune


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 28.05.2013.


Saken gjelder klage på detabregulering med bestemmelser for Voksenkollveien 80-88, gnr. 33
bnr. 410 med flere, vedtatt av bystyret den 30.01.2013 i sak nr. 23.


Sakens bakgrunn


Forslagsstiller er Auctus AS / Voksenkollen Eiendom AS. Konsulent er Kritt Arkitekter AS.


Plan- og bygningsetaten monok planinitiativel 26.08.2008. I medhold av plan- og
bygningsloven (pbI.) § 12-11 avslo plan- og bygningsetaten å fremme plansaken for videre
bchandling. Forslagssti Iler fremmet krav 11.12.2009 om at avslaget skulle fremlegges for
bystyret. Byradsavdelingen for byutvikling fattet vedtak 26.05.2010 om at forslagsstiller gis
anledning til å fremme planforslaget.


Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 24.02.2009 og 25.02.2009. Grunneierc og andre
rettighetshavere ble varslet ved brev 19.02.2009.


Det aktuelle planområdet ligger mellom Voksenkollveren og Lysebuveien. Planområdet er på
29196 m2. Arealet ble foreslått regulert til bebyggelse og anlegg —boligbebyggelse samt
fortau og kjøreveg og hensynssone for bevaring av naturmiljø (1-1540).


Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 18.01.2010 til 12.01.2011. Det kom inn 14
bemerkninger.


Byrådeii Oslo kommune behandlet saken i byrådssak 225/12 datert 15.11.2012 med
innstilling til bystyret om å vcdta detaljreguleringen. Byutviklingskomiteen behandlet saken i
møte den 16.01.2013 hvor byrådets irmstilling ble tiltrådt mot 6 stemmer. For ordens skyld
bemerkes det at komiteen har foretatt befaring 18.12.2012. Bystyret behandlet saken i møte


——den 38.01.2013 som sak 23-og*eekok-deial+reguleringsplanen.


Poscadresse Fiesoloadresse I elefon- 22 00 35 00 E-post lanoaposunottak a fylkesmannen no
Posthoks 811 I Dep 1ordenaloolds m 12 Telefontal Org nummer NO 974 761 319


0032 Oslo Inngang arnanlen Mandag. onsdag og mrsdag Imemen om n ta Ikesmannen no/OsIgOgAkerahus


09 00-15 00
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Det bemerkes også at plan- og bygningsetaten har fremmet et eget altemativ til det
planforslaget som er mottatt i saken. Begge alternativene lå ute til offentlig ettersyn samtidig.
Alternativet til plan- og bygningsetaten omhandlet i kone trekk at man ikke åpnet for ny
bebyggelse og at planområdet skulle omfatte eksisterende bebyggelse på BRA=1180 m2 og et
mindre tomteareal i tilknytning til bebyggelsen


Vedtaket ble påklaget av Anne Pernille Aspelin. Voksenkollen vel v/Sunniva Borgen og
Naturvernforbundet i Oslo vest v/Georg Reiss i brev datert h.h.v. 05.03.2013. 17.03.2013 og
18.03.2013.


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagene til følge i oversendelsen til
Fylkesmannen 28.05.2013.


Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent mcd sakens dokumenter og gir derfor ikkc
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen cr klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09 2009 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/09.


Fylkesmannen ser slik pa saken
Innledningsvis bemerker Fylkesmannen at det foreligger en annen detaljregulering i
nærområdet til den aktuelle planen som er til klagebehandling hos Fylkesmannen. Det er
detaljreguleringsplan for området Voksenkollveien felt A. gnr. 33 bnr. 570. vedtatt av bystyret
den 30.01.2013 i sak nr. 22. Av bystyrets protokoll fremgår det at sakene (22 og 23) ble
behandlet samlet. Til orientering for sakens paner informeres det om at sakene også har blitt
bchandlet samtidig og sen i sammenheng hos Fylkesmannen.


Fylkesmannen viser til kommunens redegjørelse av klagemes anforsler samt forslagsstillers
kommentarer til klagene, i oversendelsen av klagesaken


Del bemerkes at valg i en reguleringsplan er i hovedsakelig basert på polit iske og planfaglige
vurderinger i kommunen. I slike saker vil Fylkesmannen i sin klagebehandling legge stor vekt
på det kommunale selvstyret. jf. forvaliningsloven § 34. Fylkesmannen har full prøvelsesren.
men er i slike saker forsiktig med å sette til side kommunens skjønn, med mindre det frernstår
som lite rimelig eller uforsvarlig.


Fylkesmannen hitsetter plan- og bygningsetatens vurderinger fra oversendelsen av
klagesaken:


Det vises innledningsvis til Byrådens vurdering i blrådssak 22512 hvor det blam


annet sies at:


- 83rader er positiv til en omreguleringfra institusionsformal til boligformal


for eiendommen, og vektlegger at eiendommen er godi egnet til


boligbebyggelse. Naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag og


atTeininger er ivareta Byrådet noterer at det ikke er registren verdifullt


naturmangfold i eller i nærhet til planområdet og legger saledes til grunn at


det ikke er naturlokaliteter som bor undergis særskill reguleringsmessig vern


Med hensin områder til rekreasjon og friluftsliv bemerker byrådet at Marka
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og områder regulert til spesialområde/landskapsvern og friluftsområde ligger i


umiddelbar nærhet. Byrådel vurderer at foreslått ulnynelse er moderat og tar


hensyn til områdets gronne preg Byrådet kan ikke se at åsens gronne profil


(jjernvirkningen) blir skader. Krav i reguleringsbestemmelsene til marertalbruk


og fargesetting vil sikre en god tilpasning til omgivelsene. Naturlig vegetasjon


og terreng skal i storst mulig grad bevares_ I foreslati hensynssone bevaring


naturmilfo rundt planområdet tillates ikke inngrep som graving.


hugging av trær ntv. Byradei vurderer at en slik moderat boligutbygging


innenfor rammer som ivaretar aktuelle grontkvaliteter, er forenlig med de


overordnede mdl om a bevare naturlandskap og gronnstruktur".


Videre bemerkes det at Byrådel har behandlet denne reguleringsplanen i samme møte


som reguleringsplanen for Voksenkollen felt A ble vedlatt Plan- og bygningsetaten


har til orientering også behandlet klagene på disse to reguleringsplanene parallelt og


ved samme saksbehandler, slik at de er sell i sammenheng Sakene oversendes


Filkesmannen ea. samtidig som denne saken.


Plan- og bygningselaten anser etter en helhetsvurdering av klagernes anforsler at


klagene ikke framsener nye opplysningerforhold av avgjorende betydning for


reguleringsvediaket, samt ar klagernes hovedanforsler er tilstrekkelig godt turedet i


lopet av saksgangen. Plan- og bygningsetatens viser blant annet til al


reguleringsplanen er en omfbrent plan hvor slike jorhold som klagerne har tan opp er


vurdert. De konkrete anfOrslene som klagerne tar opp vedrørende helhetsinntrykket av


den gronne åsen og silhuenen mot himmelen anses dermed tilstrekkeligbehandlet som


en del av saksfarberedelsen. Det samme gjelderjarhold vedrorende fortau.


Utbyggingspotensialet anses etter planmyndighetenes vurdering som en moderat og


skansom tabygging for eiendommen og planmindighetene har ener en


helhetsrurdering ansen eiendommen velegner for boligbygging.


Plan- og bygningsetaten vurderer det også slik at plan- og bygningslorens


prosessregler vedrorende detaljreguleringsplaner er


Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner Fylkesmannen i det vesentligste å kunne
slutte seg til kommunens vurderinger slik de fremgår over. De er bade tiktrekkelige og
forsvarlige. Fylkesmannen har ikke funnel grunn til å tilsidesette kommunens vurderinger
saken


Folgelig har Fylkesmannen kommet til at klagene ikke har fort frem i saken.


3







F 1.1.-ES  11•NEN I OSLOOG tKERSIIIS


Sluming
Kommunens xedtak stadfestes.


Fylkesmannens vedtak er endelig.


Kopi av denne a gjorelsen er sendt partene.


Med hilsen


Odd Meldal


underdirektor


Dokumentet er elektronisk Qodkjent.


Jens Helte I lermansen


rad ei%er


Kopi til:
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Informasjon til Tiltakshavere som får klagesaker behandlet i. Byutvikling-, 


miljø- og samferdselskomiteen (BMS) og Bydelsutvalget (BU). 


 


Gjelder sak: Holmenkollveien 109 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan. 


 


 


 


Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 27. februar 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


10. februar 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


  


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Vestre Aker bydelsadministrasjon,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































