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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  7.2. 14.2. 25.2.                                                      
SAK 36/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 28.1.14 X   
 37/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 11.2.14  X  
 38/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

11.2.14 
 X  

 39/14 Referat fra arbeidsutvalget 4.2.14 X   
 40/14 Referat fra seniorrådet 11.2.14   X 
 41/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 10.2.14  X  
 42/14 Referat MBU 4.2.14 X   
 43/14 Referat fra ungdomsrådet 12.2.14   X 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 44/14 Uranienborg skole, gnr 213, bnr 9 samt Skovveien, gnr 213, bnr 

438.  
Bestilling av oppstartmøte 

X   

 45/14 Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 

X   

 46/14 Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240 og 243 
Detaljregulering  
Kunngjøring om offentlig ettersyn 

X   

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 316/13 The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid  

Utsatt fra BU-møte 29.10.2013 
X   

 47/14 The Thief, Landgangen 1 – utvidelse av areal X   
 48/14 Frogner House Hotel Norum, Bygdøy Allé 53 – eierskifte X   
 49/14 Musikkteatret, Frognerveien 30 – ny bevilling X   
 50/14 Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8 – ny bevilling X   
 51/14 Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B - eierskifte X   
 52/14 Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C - eierskifte X   
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Saker til behandling:     
SAK 13/14 Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439 

Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014 
Detaljregulering 
Utrykt vedlegg – utsatt fra BU-møte 28.1.2014 

X   

 24/14 Nytt medlem til navnegruppe Filipstad (H) utsatt fra BU-møte 
28.1.2014 

X   

 54/14 Regnskap 2013  X  
 55/14 Teknisk budsjettjustering  X  
 56/14 Årsmelding og årsstatistikk 2013  X  
 57/14 Søknad om uttreden fra BU og HUSK (A) grunnet flytting X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 53/14 Grunnskolene – evaluering av ressursfordelingsmodell   X  
 58/14 Brukervalg praktisk bistand – januar  X  
 59/14 Brukervalg hjemmesykepleie – januar  X  
 60/14 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 10.10.2013 – svar fra 

sykehjemsetaten 
X   

 61/14 Klagesaker behandlet av Fylkesmannens sosial- og 
familieavdeling 

X   

 62/14 Språkrådet - info om stedsnavntjenesten X   
 63/14 Klage på rammetillatelse -  Hegdehaugsveien 25 X   
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 7. februar 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 25.2.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                 7.2   14.2  21.2 25.2 

SAK 64/14 FILIPSTAD – FORSLAG OM SMÅBÅTHAVN OG 
CRUISEKAI  
ANMODNING OM UTTALELSE 

  X  

SAK 65/14 GATE OF INDIA, BOGSTADVEIEN 66 A – EIERSKIFTE   X  

SAK 66/14 BUDSJETT 2014 – TEKNISK BUDSJETTJUSTERING   X  

O-SAK 67/14 REFERAT FRA STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 
2014 – BYDEL FROGNER 

  X  

 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 25.2.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet  II                                                                                                            7.2   14.2  21.2 25.2 

SAK 68/14 KANTINA URANIENBORGHJEMMET, 
INDUSTRIGATA 20 – NY BEVILLING 

   X 

O-SAK 69/14 BYDELENS SYSTEMER FOR KVALITETSMÅLING, 
BRUKERUNDERSØKELSE OG AVVIKSHÅNDTERING 

   X 

 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 28. JANUAR 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Vivian Ellingsen Gotaas 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Sverre Lorentzen 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Emil Aas Stoltenberg 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim, nestleder 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Tjeran Vinje (H) 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Konsulent   Kåre Søvde 
     
 
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Langlo 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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Yasir Islam fra Røde Kors som er daglig leder ved Café Condio innledet møte med å 
orientere om deres drift i 2013 og videre planer for 2014. Han takket samtidig for bydelens 
støtte. 
 
ÅPEN HALVTIME:  

- Erik Karlsen på vegne av Ruseløkka/Skillebekk beboerforening hadde ordet til sak 
10/14 – Munkedamsveien 37 og sak 14/14 – E18 Filipstad 
- Per Arne Damm på vegne av sameiet F3 på Tjuvholmen hadde ordet til sak 16/14 - 
Forskrift om åpningstider  
- Odd Erik Håkonsen som representerte beboere på Tjuvholmen hadde ordet til  sak 
16/14 - Forskrift om åpningstider 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
O-sak 35/13 – Tilgjengelighet i lokalmiljøet – oppfølging av tidligere brev 
 
Utsettelse av saker: 
Forslag fra H: utsette sak 13/14 – Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014 
Detaljregulering 
 
Forslaget om å utsette saken ble vedtatt med 12 stemmer for (6H, 2V, 3A, 1SV) og 3 
stemmer mot (2H, 1F) 
 
Forslag fra A: utsette sak 15/14 – Bildelingsordning – tilretteliging for prøveordning i bydel 
Frogner med gratis parkering (fra Venstre) 
 
Forslaget om å utsette saken ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Forslag fra H: utsette sak 16/14 – Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder 
– forslag til forskriftsendring 
 
Forslaget om å utsette saken falt med 11 stemmer (4H, 2V, 1F, 3A, 1SV) og 4 stemmer  
som var for å utsette (4H) 
 
Forslag fra H: utsette sak 24/14 – Nytt medlem til navnegruppen Filipstad (H) 
 
Forslaget om å utsette saken ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 1/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 10.12.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent 
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SAK 2/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS 
MØTE 21.1.14 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent 
 
 

SAK 3/14 
 

PROTOKOLLEN FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEENS MØTE 21.1.14 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent 
 
 

SAK 4/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 14.1.14 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering 
 
 

SAK 5/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 21.1.14 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering 
 
 

SAK 6/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
20.1.14 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering 
 
 

SAK 7/14 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 21.1.14 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering 
 
 

SAK 8/14 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 21.1.14 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering 
 
 

SAK 9/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 22.1.14 
 
VEDTAK: 
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Referatet ble tatt til orientering 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 346/13  
 

HENRIK IBSENS GATE 90, GNR. 211, BNR. 38 
ANMODNING OM UTTALELSE 
UTSATT FRA BU-MØTE 19.11.2013 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til søknad om bruksendring for 
ca 380m2 i underetasje, og ca 590 m2 1. etasje, Henrik Ibsens gate 90, 
gnr 211, bnr 38. 
 
Bydelsutvalget anbefaler omsøkt bruksendring fra postkontor til 
forretning i underetasje og fra postkontor til biljardklubb med 
servering/forretning i 1. etasje, forutsatt at gjeldende krav og forskrifter 
blir tilfredsstilt. Bydelsutvalget tenker spesielt på krav til tilgjengelighet, 
kundetoalett samt lyd- og ventilasjonskrav. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 10/14 
 

MUNKEDAMSVEIEN 37, GNR. 209, BNR. 453 
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE VIDERESENDT 
BYDELEN  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi merknader til bestilling av oppstartmøte 
for Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453. Bydelsutvalget viser til 
tidligere vedtak vedrørende et tilsvarende forslag på samme eiendom, sak 
179/04 - 22.06.2004 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget er åpent for at det fremmes reguleringssak, men ønsker på 
nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til om tomten burde omreguleres. 
 
Forslag til vedtak fra SV:  
Bydelsutvalget merker seg at saken er avslått, men mener tomten bør 
beholde dagens regulering til friområde, og ønsker å fremme at tomten 
videreutvikles/oppgraderes ytterligere til park – grøntområde. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 9 
stemmer for (8H, 1A) og 6 stemmer mot (2A, 2V, 1F, 1SV) som 
støttet forslaget fra SV  
 
 

SAK 11/14 
 

TILBUD OM GAVE - SPAREBANKSTIFTELSEN 
 



 5 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget tar med takk imot gave på kr. 400.000 inkl mva fra 
Sparebankstiftelsen til fornying av lekeapparater i Tinkern bydelspark.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 12/14 
 

MAJORSTUEN STASJON – BYUTVIKLING 
BEHOV, MÅL OG KRAV 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ønsker å gi tilbakemelding på oppsummeringsdokument 
vedrørende Majorstuen – byutvikling over sporene. Det vises til 
bydelsutvalgets vedtak i sak 141/09 – 26.05.2009, samt sak 320/04 – 
22.12.2004 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå foreslåtte 
trafikkløsninger i all hovedsak stemmer overens med konklusjoner som 
kom fram i charretten (2004). 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Charretten kom fram til to alternative 
planer til Sporveiens forslag, Bykarré og Majorstuhaven, som begge har 
sterk forankring i bydelens lokalmiljø og omliggende bystruktur. Det er 
ønskelig at den nå pågående planprosessen i større grad knytter an til 
disse alternative planene.  
 
Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges 
til rette også for boliger til mennesker med særskilte behov, og at det 
utvikles et bomiljø som er tilgjengelig og innbydende for alle 
brukergrupper. 
 
Bydelsutvalget ber om at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner 
som for eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot 
sydvest, og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand 
fra boligen til lek og samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom 
området. 
 
Endringsforslag til vedtak fra F: 
4. avsnitt: fjerne …til mennesker med særlige behov… 
 
Endringsforslag til vedtak fra A: 
4. avsnitt: legge til etter ”boliger” som kan disponeres av kommunen… 
 
Tilleggsforslag fra F: 
Bydelsutvalget ønsker at det etableres en veiforbindelse (tunnel) mellom 
Slemdalsveien og Sørkedalsveien nord for stasjonen for dermed å 
behjelpe kaoset i Majorstukrysset. 
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Endringsforslaget fra F falt mot 1 stemme (1F) 
 
Endringsforslaget fra A ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Tilleggsforslaget fra F ble vedtatt med 13 stemmer for (6H, 2V, 1F, 
3A, 1SV) og 2 stemmer mot (2H) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende 
Bydelsutvalget ønsker å gi tilbakemelding på oppsummeringsdokument 
vedrørende Majorstuen – byutvikling over sporene. Det vises til 
bydelsutvalgets vedtak i sak 141/09 – 26.05.2009, samt sak 320/04 – 
22.12.2004 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå foreslåtte 
trafikkløsninger i all hovedsak stemmer overens med konklusjoner som 
kom fram i charretten (2004). 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Charretten kom fram til to alternative 
planer til Sporveiens forslag, Bykarré og Majorstuhaven, som begge har 
sterk forankring i bydelens lokalmiljø og omliggende bystruktur. Det er 
ønskelig at den nå pågående planprosessen i større grad knytter an til 
disse alternative planene.  
 
Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges 
til rette også for boliger som kan disponeres av kommunen til mennesker 
med særskilte behov, og at det utvikles et bomiljø som er tilgjengelig og 
innbydende for alle brukergrupper. 
 
Bydelsutvalget ber om at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner 
som for eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot 
sydvest, og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand 
fra boligen til lek og samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom 
området. 
 
Bydelsutvalget ønsker at det etableres en veiforbindelse (tunnel) mellom 
Slemdalsveien og Sørkedalsveien nord for stasjonen for dermed å 
behjelpe kaoset i Majorstukrysset. 
 
 

SAK 13/14 
 

NORDAHL ROLFSENS PLASS, URANIENBORG, GNR. 213, 
BNR. 439 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.12.2013 – 
10.02.2014 
DETALJREGULERING 
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Saken ble utsatt  
 
 

SAK 14/14 
 

E18 FILIPSTAD 
LOKK MELLOM DAGENS HJORTNESKRYSS OG 
OPERATUNELLEN  
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for ”E18 Filipstad. Lokk mellom dagens 
Hjortneskryss og Operatunnelen”. Det vises til tidligere uttalelser 
vedrørende E18 over Filipstad i forbindelse med kommunens behandling 
av områderegulering for Filipstad. 
 
Spesielt vil Bydelsutvalget fremheve den alternative tunnelløsningen fra 
Fjordbyparken med kortkort tunnel og føring av trafikken fra Ring I ned i 
denne fra rundkjøringen i krysset ved Munkedamsveien. Dette vil føre til:  

1. Muliggjøre fremtidig nedsenking av E18 langs Frognerstranda. 
2. At trafikken til/fra Ring I ikke går i gatene i Filipstad. 
3. Muliggjøre sammenhengende grøntområde Tinkern – Filipstad – 

Frognerstranda. 
 
Bydelsutvalget, som lenge har arbeidet for å få denne trafikken i tunnel, 
ser det som en milepel, og et skritt fremover at Statens vegvesen nå 
starter opp reguleringsprosessen for E18 i tunnel under 
Filipstadbebyggelsen.  
 
Bydelsutvalget går i likhet med tidligere uttalelser sterkt imot at 
Fjordtrikkens trasé føres over Tinkern park. En slik trasé antas å ville 
stjele en stor del av parken, som i dag er et av få grønne arealer til 
allmennhetens bruk i denne meget tettbebygde delen av bydelen.   
 
Bydelsutvalget vil gripe anledningen til å varsle interesse for å delta i 
prosessen med utvikling av miljøtiltak på Frognerstranda. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 15/14 
 

BILDELINGSORDNING – TILRETTELEGGING FOR 
PRØVEORDNING I BYDEL FROGNER MED GRATIS 
PAREKRING (FRA VENSTRE) 
 
Saken ble utsatt  
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 16/14 
 

FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG 
SKJENKESTEDER – FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar følgende endring i forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner.  
Ny § 5:  
§ 5 Utvidet åpningstider  
Eiendommer som ligger i hovedferdselsårene i bydelen hvor det finnes 
næringslokaler skal holde lukket inne mellom kl 0330 og kl 0600. 
Serveringssteder som ikke har umiddelbar nærhet til beboere, vegg i 
vegg, eller i etasjen over får utvidet åpningstid til 0330. 
Som hovedferdselsåre etter denne bestemmelsen skal forstås;  

• Bygdøy allé, fra Gabels gate til Olav Kyrres plass  
• Kirkeveien, fra Middelthuns gate til Valkyriegata  
• «Trekanten» Bogstadveien / Valkyriegata  
• Sørkeldalsveien til og med nr. 5, Bogstadveien   
• Hegdehaugsveien, fra Bogstadveien til Josefines gate  
• Frognerveien fra Solli plass til Niels Juels gate  
• Niels Juels gate fra Bygdøy allé til Behrens gate  
• Skovveien fra Bygdøy allé opp til Behrens gate  

Tjuvholmen, serveringssteder som ligger fysisk med adkomst mot 
sjøen/kanalen, fra Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, 
inkludert Skjæret  
 
Forslag til vedtak fra A: 
Bydelsutvalget vil beholde forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Frogner slik de foreligger.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet 
forslaget fra A  
 
 

SAK 17/14 
 

KUNSTNERNES HUS BAR & RESTAURANT, 
WERGELANDSVEIEN 17 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Huset Oslo AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, 
Wergelandsveien 17.  
Eiendommen, Wergelandsveien 17 ligger i indre del av sentrum. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 



 9 

 
SAK 18/14 
 

RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hig Drift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 A ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
  
 

SAK 19/14 
 

BOKBACKA, SKOVVEIEN 15 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at W Enterprise AS gis serverings- og 
skjenkebevilling inne, ute og i bakgård ved Bokbacka, Skovveien 15.  
Eiendommen, Skovveien 15 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
   
 

SAK 20/14 
 

FRESKO AS, FROGNERVEIEN 8 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresko AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Fresko AS, Frognerveien 8.  
Eiendommen, Frognerveien 8 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
   
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 21/14 
 

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER 
BEHANDLET 3. TERTIAL 2013 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
 
 
Saker til behandling: 
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SAK 22/14 
 

ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL PR. 
31.12.13 / BUDSJETT 2014  
 
Muntlig orientering 
 
 

SAK  23/14 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA BU OG MIBU FOR JØRGEN A. 
SUNDELL (A) GRUNNET FLYTTING 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende 
valgperiode for Jørgen Amandus Sundell.   
 
Arbeiderpartiet foreslår Jørn Boretti som nytt varamedlem i miljø- og 
byutviklingskomiteen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 24/14 
 

NYTT MEDLEM TIL NAVNEGRUPPE FILIPSTAD (H) 
 
Saken ble utsatt 
 
 

SAK 25/14 
 

OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 
DRIFTSSTYRENE VED URANIENBORG, RUSELØKKA, 
MAJORSTUEN OG BYGDØY SKOLE FOR PERIODEN  
1.1.2014 – 31.12.2015  
 
Forslag til vedtak: 
Driftsstyret ved Bygdøy skole 1.1.2014 – 31.12.2015  
Medlemmer: 
H 1. Beate Brovig Auke, Frederik Stangs gate 37, 0264 Oslo 
H 2. Hans Magnus Borge, Huk Aveny 65 E, 0287 Oslo 
A 3. Gunn von Krogh, Bygdøy terrasse 29, 0287 Oslo 
  
Varamedlemmer: 
H 4. 
H 5. Elsa Wiig, Jacob Fayes v. 6, 0287 Oslo 
A 6. Ellen S. Gabriel, Bygdøy Alle 57 0265 Oslo 
  

 
Driftsstyret ved Majorstuen skole 1.1.2014 – 31.12.2015  
Medlemmer: 
V 1. Jan Mykleset  
H 2. Tjeran Vinje, Oscarsgate 88, 0256 Oslo 
A 3. Gerd Kvanvig, Camilla Colletsvei 3, 0258 Oslo 
  
Varamedlemmer: 
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H 4. Jørn Lein-Mathisen, Elisenbergveien 35 A, 0265 Oslo 
H 5. Elisabet Parmeggiani, Erling Skjalgssons gate 23B, 0267 

Oslo 
A 6. Egil Heinert, Grønnegt. 13 B, 0350 Oslo 
  

 
 
Driftsstyret ved Ruseløkka skole 1.1.2014 – 31.12.2015  
Medlemmer: 
H 1. Vivian Ellingsen Gotaas, Niels Juels gate 50 A, 0257 Oslo 
SV 2. Marianne Grøtte, Gabelsgate 41, 0262 Oslo 
V 3. Tore Walaker, Arbins gate 13 A,0253 Oslo 

  
Varamedlemmer: 
H 4. Thomas Raabe, Huitfeldts gate 36, 0253 Oslo 
SV 5. Erna Kahlbom, Tors gate 5, 0260 Oslo 
V 6. Pål Klouman, Uranienborg terrasse 8, 0351 Oslo 
  

 
Driftsstyret ved Uranienborg skole 1.1.2014 – 31.12.2015 
Medlemmer: 
H 1. Michael Hopstock, Thomas Heftyes gate 39, 0267 Oslo 
F 2. Ouarda Jannaouini, Huitfeldtsgate 10A, 0253 Oslo 
A 3. Jørn Boretti, Sporveisgata 29, 0354 Oslo 
  
Varamedlemmer: 
H 4. Bård Standal, Lassons gate 2, 0270 Oslo   
F 5. Camilla Wilhelmsen 
A 6.  
  

 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 26/14 
 

ELEKTRONISK UTSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG  
ETTERSYN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 27/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - DESEMBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 28/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - DESEMBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 29/14 
 

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 2.12.13 / SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 30/14 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET/NORABAKKEN 4.12.13 / 
SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 31/14 
 

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE I 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 32/14 
 

HELSEFORETAKENE – ENDRINGER I PRINSIPPER FOR OPPNEV NING 
AV STYREMEDLEMMER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 33/14 
 

RAPPORT 16/2011 – KVALITET I SYKEHJEM, SMESTADHJEMM ET, 
OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 34/14 
 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 8. JUNI 2005 NR. 538 OM 
OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK M.V. 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
Tilleggssaker: 
O-SAK 35/14 
 

TILGJENGELIGHET I LOKALMILJØET – OPPFØLGING AV 
TIDLIGERE BREV 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
 
Eventuelt 
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Møtet ble hevet kl.: 19.55  
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 30. januar 2014 
 

 

Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder      Maren Langlo   
        bydelsutvalgets sekretær 
 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre 

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

Fravær: Ulf Hordvik (H) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 11.02.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 
 

Åpen halvtime: 
Andreas Haug, FAU Uranienborg skole, hadde ordet til sak Mibu 26/14, BU-44/14. 
Pål Christiansen tok opp et ønske fra beboere om bedre belysning på Bygdøy. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 21.01.2014 ble enstemmig godkjent  
 
 
Endring av dagsorden: 
 
Utsettelse av sak: 
 
Forslag fra A: utsette Mibu-sak 27/14, BU-sak 45/14 – Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 
 
Forslaget om å utsette saken ble vedtatt mot 1 stemme (1H) 
 
Inhabilitet: ingen meldte 
 
 
Sak 26/14 
BU-sak 
44/14 
 

Uranienborg skole, gnr 213, bnr 9 samt Skovveien, gnr 213, bnr 438 
Bestilling av oppstartmøte 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Uranienborg skole 
og Skovveien, gnr 213, bnr 9 og 438.  
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Bydelsutvalget er fornøyd med at planarbeid med sine ulike løsningsalternativer 
for om- og tilbygging av Uranienborg skole blir startet opp. Bydelsutvalget 
forutsetter at den videre prosjekteringen vil ta for seg solstudier av planområdet 
og inngående studier av de ulike forslagsalternativene i forhold til 
omkringliggende bystruktur. 
 
Bydelsutvalget mener plassering av ny bebyggelse mot Briskebyveien fremstår 
som det i utgangspunkt mest naturlige alternativet i forhold til omkringliggende 
bystruktur, og eksisterende skolebygninger.  
Bydelsutvalget peker på at da det er en forutsetning at skolen skal benyttes av 
flere barn, er det viktig å velge en utbyggingsløsning som bevarer mest mulig av 
skolegården som lekeareal. I tillegg bør større deler av skolegården søkes 
opparbeidet til aktivitetsarealer for alle alderstrinn. 
 
Bydelsutvalget ønsker at nåværende AKS-bygning i en overgangsfase kan 
benyttes som lokaler for URRA-klubben, som etter planene blir husløse når 
rehabiliteringsarbeidene starter opp. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien og trærne langs 
Holtegata beskyttes i en eventuell utbyggingsfase. 
 
Forslag til ny setning 6. avsnitt fra Elisabet Parmeggiani (H): 
Videre ønsker bydelsutvalget at skolen finner egnete lokaler for URRA-klubben 
når rehabilitering er sluttført. 
 
Forslag til nytt siste avsnitt fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget forutsetter at planinitiativet for nybygging/tilbygging av 
flerbrukshall under bakken videreføres. 
 
Forslag til nytt siste avsnitt fra Karin Beate Theodorsen (SV) falt mot 2 
stemmer (1H, 1SV) 
 
Forslag til vedtak med forslag til ny setning 6. avsnitt fra Elisabet 
Parmeggiani (H) ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Uranienborg skole 
og Skovveien, gnr 213, bnr 9 og 438.  
 
Bydelsutvalget er fornøyd med at planarbeid med sine ulike løsningsalternativer 
for om- og tilbygging av Uranienborg skole blir startet opp. Bydelsutvalget 
forutsetter at den videre prosjekteringen vil ta for seg solstudier av planområdet 
og inngående studier av de ulike forslagsalternativene i forhold til 
omkringliggende bystruktur. 
 
Bydelsutvalget mener plassering av ny bebyggelse mot Briskebyveien fremstår 
som det i utgangspunkt mest naturlige alternativet i forhold til omkringliggende 
bystruktur, og eksisterende skolebygninger.  
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Bydelsutvalget peker på at da det er en forutsetning at skolen skal benyttes av 
flere barn, er det viktig å velge en utbyggingsløsning som bevarer mest mulig av 
skolegården som lekeareal. I tillegg bør større deler av skolegården søkes 
opparbeidet til aktivitetsarealer for alle alderstrinn. 
 
Bydelsutvalget ønsker at nåværende AKS-bygning i en overgangsfase kan 
benyttes som lokaler for URRA-klubben, som etter planene blir husløse når 
rehabiliteringsarbeidene starter opp. Videre ønsker bydelsutvalget at skolen 
finner egnete lokaler for URRA-klubben når rehabilitering er sluttført. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien og trærne langs 
Holtegata beskyttes i en eventuell utbyggingsfase. 
 
 

Sak 27/14 
BU-sak 
45/14 
 

Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende søknad om bruksendring 
for 300 m2 i Jacob Aalls gate 28, 1. etasje fra kontor til servering.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med forutsetning at gjeldende 
krav og retningslinjer blir oppfylt (tilgjengelighet for forflytningshemmede, 
ventilasjon, støy, brann mv.). 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle krav fra Byantikvaren blir etterkommet.  
 
Saken ble utsatt 
 
 

Sak 28/14 
BU-sak 
46/14 
 

Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240 og 243 
Detaljregulering  
Kunngjøring om offentlig ettersyn 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi bemerkninger til foreliggende forslag til 
detaljregulering for Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240/243. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme sak 121/12 – 
24.04.2012 samt sak 362/10 – 21.12.2010. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreliggende forslag til detaljregulering. 
 
Bydelsutvalget er bekymret for en stor økning av trafikk i et homogent 
boligområde, og viser til tidligere uttalelse, samt til Plan- og bygningsetatens 
vurdering at etablering av parkeringsanlegg i fjellet under Kruses gate 7 og 9 vil 
være i strid med overordnede føringer for reduksjon av bilbruken i indre by 
dersom parkeringsanlegget ikke bidrar til å redusere gateparkering i området 
tilsvarende.  
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Bydelsutvalget er orientert om at beboerparkeringsordningen som er vedtatt for 
Bydel Frogner unntatt Bygdøy, er planlagt å settes i funksjon innen kort tid. 
Bydelsutvalget antar dette vil redusere behovet for parkeringsplasser, og 
forutsetter at virkningen av denne ordning innarbeides i behovsvurderingen.  
 
Bydelsutvalget minner om at eksisterende bebyggelse på eiendommen har høy 
bevaringsverdi.  
Bydelsutvalget forutsetter at utforming og plassering av ev. fotgjengeradkomst 
fra Kruses gate, samt innkjøring og fotgjengeradkomst fra Haxthausens gate blir 
løst i samsvar med Byantikvarens føringer. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Gyldenløves gate i Grøntplan for Oslo er angitt som 
en sentral gangforbindelse mellom Slottsparken og Frognerparken, samt at gaten 
med lindeallé er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. 
Bydelsutvalget forutsetter at alleen i forbindelse med en ev. utbygging sikres 
fortsatt gode vekstbetingelser og blir sikret i en ev. byggefase.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at luftetårn fra anlegget blir medtatt i planstadiet, da 
både utforming og dimensjonering samt støy og lukt herfra kan ha stor betydning 
for nabobebyggelsen.  
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Bydelsutvalget er invitert til å gi bemerkninger til foreliggende forslag til 
detaljregulering for Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240/243. 
 
Bydelsutvalget vil anbefale foreliggende forslag til detaljregulering. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Gyldenløves gate i Grøntplan for Oslo er angitt som 
en sentral gangforbindelse mellom Slottsparken og Frognerparken, samt at gaten 
med lindeallé er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. 
Bydelsutvalget forutsetter at alleen i forbindelse med en ev. utbygging sikres 
fortsatt gode vekstbetingelser og blir sikret i en ev. byggefase.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at luftetårn fra anlegget blir medtatt i planstadiet, da 
både utforming og dimensjonering samt støy og lukt herfra kan ha stor betydning 
for nabobebyggelsen.  
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
De siste avsnitt i forslag til vedtak utgår etter setningen: Bydelsutvalget minner 
om at eksisterende bebyggelse har høy bevaringsverdi. 
 
Forslag til vedtak fra Høyre: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi bemerkninger til foreliggende forslag til 
detaljregulering for Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240/243. 
 
Bydelsutvalget vil anbefale foreliggende forslag til detaljregulering. 
 
Bydelsutvalget minner om at eksisterende bebyggelse på eiendommen har høy 
bevaringsverdi.  
Bydelsutvalget forutsetter at utforming og plassering av ev. fotgjengeradkomst 
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fra Kruses gate, samt innkjøring og fotgjengeradkomst fra Haxthausens gate blir 
løst i samsvar med Byantikvarens føringer. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Gyldenløves gate i Grøntplan for Oslo er angitt som 
en sentral gangforbindelse mellom Slottsparken og Frognerparken, samt at gaten 
med lindeallé er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. 
Bydelsutvalget forutsetter at alleen i forbindelse med en ev. utbygging sikres 
fortsatt gode vekstbetingelser og blir sikret i en ev. byggefase.  
Bydelsutvalget forutsetter at luftetårn fra anlegget blir medtatt i planstadiet, da 
både utforming og dimensjonering samt støy og lukt herfra kan ha stor betydning 
for nabobebyggelsen.  
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot 2 stemmer (1F, 1A) 
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV) falt mot 2 stemmer 
(1SV, 1A) 
 
Forslag til vedtak fra Høyre ble vedtatt mot 2 stemmer (1A, 1SV) 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 29/14 
14/122 

 

Klage på rammetillatelse – Hegdehaugsveien 25  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 30/14 
14/12 

 

Adressevedtak 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 31/14 
 

Rapport T-1540 Erfaringer og eksempler universell utforming – Nasjonalt 
utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 
 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 32/14 
 

Planinformasjon  
Sykkelvei med fortau mellom Frognerkilen og Norsk Folkemuseum 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 33/14 
 

Planinformasjon  
Vestbanetomta – omlegging av VA før bygging av nytt Nasjonalmuseum 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 34/14 
BU-sak 
62/14 
 

Språkrådet - info om stedsnavntjenesten 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 35/14 
 

Mulighetsstudier for Vestkorridoren – utstilling DogA, 14.02 – 24.02.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 36/14 
10/723 

 

KVU Oslo – Navet 
Invitasjon til verksted I: Behov, mål og krav 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Eventuelt: Tilleggsdokumentasjon for Jacob Aalls gate 28 ble fordelt i møte. 
 

Komiteen ønsker at bystyremelding nr. 2/2013, Strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel blir satt på sakskartet. 
 
Komiteen ønsker å ta opp behov for bedret belysning på Bygdøy. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 19.15 
 
 
 

      
 
Elisabet Parmeggiani (H)       Inger Almqvist 
nestleder          sekretær 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Tjeran 

Vinje H, Anne Lene Svingen A, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, , Nina 
Stanghov Ulstein H; Sara Glent H, Ole Jacob Kjendlie A 

Forfall:  Hans Magnus Borge H , Kristoffer E. Andenæs F 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime: Yasir Islam fra Café Condio informerte om virksomheten og svarte på 
spørsmål knyttet til utfordringer i ungdomsmiljøet. 
 
Saksliste: 
Sak 17/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
  Godkjent med rettelse: Nina Stanghov Ulstein H var tilstede i møtet 21. januar. 
 
Sak 18/14 The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid 
BU 316/13 Utsatt fra BU-møte 29.10.2013 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal, Landgangen 1. 
Eiendommen, Landgangen 1, liggeri en hovedferdselsåre i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
Tiltrådt mot 3 stemmer (2 A 1 SV) 
 

Sak 19/14 The Thief, Landgangen 1 – utvidelse av areal 
BU 47/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ved The Thief Hotel, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Tiltrådt mot 1 stemme SV 
 
Sak 20/14 Frogner House Hotel Norum, Bygdøy Allé 53 – eierskifte 
BU 48/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frogner House Apartments AS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Frogner House Hotel Norum, Bygdøy allé 53.  
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Eiendommen, Bygdøy allé 53 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 21/14 Musikkteateret, Frognerveien 30 – ny bevilling 
BU 49/14 
  Forslag til vedtak:  

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Musikkteateret AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Musikkteateret, Frognerveien 30.  
Eiendommen, Frognerveien 30 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 22/14 Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8 – ny bevilling 
BU 50/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Molly Brink AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8.  
Eiendommen, Skovveien 8 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 23/14 Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B - eierskifte 
BU 51/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B.  
Eiendommen, Pilestredet 63 B ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 24/14 Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C – eierskifte 
BU 52/14 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C.  
Eiendommen, Pilestredet 63 C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 

Orienteringssaker: 
 

Sak 25/14 Grunnskolene- evaluering av ressursfordelingsmodell – høring 
BU 53/14 

Forslag til uttalelse fra SV: 
Bydelsutvalget i Bydel Frogner registrerer at konsulentbyrået Deloitte AS viser til å 
ha løst oppgaven fra Bystyret selvstendig og innenfor mandatets rammer. 
Vi håper likevel at fremtidige rapporter vil vektlegge også lærernes syn på 
ressursbruken i Oslos grunnskoler, i form av klare innspill til rapporten. 

  Enstemmig tiltrådt. 
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  Saken ble for øvrig tatt til orientering. 
 
Sak 26/14 Brukervalg praktisk bistand – desember utgår  
BU 58/14 
   
Sak 27/14 Brukervalg hjemmesykepleie – desember utgår 
BU 59/14 
   
Sak 28/14 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 10.10. 2013 – svar fra Sykehjemsetaten 
BU 60/14 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 29/14 Klagesaker behandlet av Fylkesmannens sosial- og familieavdeling 
BU 61/14 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 30/14 Språkrådet – info om stedsnavnstjeneste 
BU 62/14 
  Tatt til orientering. 
Eventuelt: 
 
Britt Eia H, etterlyste begrunnelse fra bydelsadministrasjonen om hvorfor man ikke ønsker å 
arrangere flere brukermøter, og eventuelt presentere alternativer. 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 
   
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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Møtereferat 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Britt Eia (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A), 

og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F) Erna Kahlbom (SV) 

Forfall:  
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen, Anne-Ma Moe-Christensen  
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 4. februar 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 11. mars 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
BU-sak 13/14  Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439 

Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014 
Detaljregulering 
Utrykt vedlegg – utsatt fra BU-møte 28.1.12014 

BU-sak 15/14                 Bildelingsordning - tilrettelegging for prøveordning i Bydel Frogner med 
gratis parkering (fra Venstre) – utsatt fra BU-møte 28.1.1.2014. Utsettes til 
BU-møte 25.3.2014. 

MIBU / BU Uranienborg skole, gnr 213, bnr 9 samt Skovveien, gnr 213, bnr 438 
Bestilling av oppstartmøte 

MIBU / BU Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 

MIBU / BU Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240 og 243 
Detaljregulering  
Kunngjøring om offentlig ettersyn 

HUSK / BU-sak 
316/13 

The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid  
Utsatt fra BU-møte 29.10.2013 

HUSK / BU The Thief, Landgangen 1 – utvidelse av areal 
HUSK / BU Frogner House Hotel Norum, Bygdøy Allé 53 – eierskifte 
HUSK / BU Musikkteatret, Frognerveien 30 – ny bevilling 
HUSK / BU Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8 – ny bevilling 
HUSK / BU Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B - eierskifte 
HUSK / BU Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C - eierskifte 
HUSK / BU Grunnskolene – evaluering av ressursfordelingsmodell  

Høring 
BU-sak 24/14 Nytt medlem til navnegruppe Filipstad (H) utsatt fra BU-møte 28.1.2014 
BU Regnskap 2013 
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BU Teknisk budsjettjustering 
BU Årsmelding og årsstatistikk 2013. 
BU Søknad om uttreden fra BU og HUSK (A) grunnet flytting 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – januar 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – januar 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 10.10.2013 – svar fra sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Klagesaker behandlet av Fylkesmannens sosial- og familieavdeling 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Språkrådet - info om stedsnavntjenesten 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Arbeidsutvalgets møte i mai flyttes fra tirsdag 13. mai til onsdag 14. mai kl. 16.30 
- Valgoppgjør 2011 
- Gjennomgang av budsjett 2014 – regnskap for 2013 ble gjennomgått med bruk av 

BUs økonomirapport i sak 374/13, samt et avviksoppsett for desember måned. Deretter 
ble forutsetninger for teknisk budsjettjusteringssak til BU i februar gjennomgått med 
vekt på rammeforutsetningene som nå legges til grunn for driften fremover.  

- Hegdehaugsveien 25 – 6 etg. bygg/INFIL – PBE har ikke forelagt saken til BU til 
uttalelse – AU rakk ikke å se på denne saken. Administrasjonen tar saken opp med 
PBE og legger henvendelse fra klager til orientering til MIBU og BU.  

 
 
 
 
 
Oslo, 5. februar 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Seniorrådet 
 

  

 

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Kjell Jon Karlsen 
Astrid Hilde  

For øvrig møtte: Elenor W. Holter, Ellen Irene Måsøval 
Forfall: Jarle Martin Wahl 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Lille møterom, Sommerrogaten 1, 5. etasje 
Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 18. februar 2014 kl. 10.00 

  
 
Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 12/14 Orientering fra oppfølgingsmøte temadag sykehjem mandag 3. februar  
 Turi W. Ljungqvist orienterte fra temadagen hvor det møtte 21 representanter fra i 

alt 12 bydeler. Sykehjem er et prioritert område for Det sentrale eldreråd. Det ble 
blant annet orientert om kvalitetsutvalg, bygging av sykehjemsplasser, status for 
korttidsplasser og om praksisen om at ingen skal dø alene. At flere av beboerne har 
dårlig tannhelse, ble pekt på som en utfordring.  

 
Sak 13/14 Tilsynsrapport fra Uranienborghjemmet 10.10.2013 – svar fra SYE 

Seniorrådets leder bemerket at startproblemene ved Aleris’ overtakelse av 
sykehjemmet ser ut til å være rettet opp. 

 
Sak 14/14 Årsmelding Frogner seniorråd 
 Det ble ønsket at Seniorrådets virksomhet ble satt i en demografisk kontekst som 

viser befolkningsutvikling for eldre i bydelen. Leder og sekretær ble gitt fullmakt til 
å utforme et tillegg på dette. For øvrig ble meldingen enstemmig vedtatt.  

 
Sak 15/14 Valgfrihet i hjemmetjenesten (Byrådssak) 
 Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 16/14 Årsregnskap Bydel Frogner  
 Det ble orientert muntlig om at bydelen vil ta med seg et merforbruk fra 2013 på 

5,7 millioner. Det vises ellers til regnskapsavslutningen som vil legges frem for BU 
25. februar. 
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Sak 17/14 Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg – detaljregulering 

Seniorrådet anbefaler at det gås inn for reguleringsalternativ 1 hvor grøntområdene 
blir ivaretatt.  

 
Sak 18/14 Statens seniorråd – Rapport fra rådsperioden 2010-2013 
  Seniorrådet noterer at det avgåtte Statens seniorråd blant annet har vært opptatt av 

aldersdiskriminering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi – temaer som 
også i stor grad har engasjert Frogner seniorråd.  

 
 
 
 
Eventuelt:  
I siste møte ble problemstillingen reist når det gjelder hva som skjer med tjenester når en person 
flytter mellom bydeler. Under følger bydelsdirektørens svar på dette.  
 

 

«Flytting mellom bydeler skjer hele tiden både for klienter med omsorgstjenester og 

sosialhjelpsmottakere. Flytting mellom bydeler reguleres av et eget fellesskriv i kommunen.( fellesskriv 

4/2014 – Ansvarsfordeling mellom bydelene i saker om personrettede tiltak) 

Flytting med tilhørende vedtak knyttet til hjemmetjenester med videre pleier å bli ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

Ser at det er bystyrerepresentant Ivar Johansen som har reist spørsmålsstillingen i utgangspunktet. Det 

innebærer at byrådsavdeling EST vil utarbeide et fyllestgjørende svar i tidens fylde.  

Som sagt, dette er erfaringsmessig ikke noe stort problem når det gjelder hjemmetjenester. Det vil aldri bli 

et opphold i tjenestene for brukere som har et dokumentert behov. Når vi kommer over på 

sosialhjelpsområdet har det lettere for å bli tvist mellom bydelene om hvem som skal ha betalings 

ansvaret fordi problemstillingen her er noe   annerledes, men heller ikke her er dette noe stort problem. 

Det blir alltid funnet løsning på uenighet. Det er forutsatt at uenighet mellom bydeler IKKE skal belastes 

eller berøre den enkelte bruker. 

Vil anbefale at vi avventer EST sitt svar som så kan distribueres til seniorrådet hvis ønskelig.» 

  
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

 Oslo kommune
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Unni Brodin FFO/ LHL, Oddvar Skogsletten 

SAFO/ NHF, Ellinor Bergrud FFO/NBF 
Elisabeth Holm Oraug H, 

Forfall: Trond Tvedt SAFO/FNDB, Bjørn Hansen SAFO/NHF, Berit 
Schjefstad FFO/MH 

Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 10. februar 2014 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
09/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
  Godkjent 
 
10/14  Uranienborg skole – bestilling av oppstartsmøte 
BU sak 44/14 

Rådet ønsker å følge planarbeidet i forbindelse med skolen, og forutsetter at alle 
løsninger omfatter universell utforming. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

11/14  Jacob Aalls gate 28 – søknad om bruksendring 
BU sak 45/14 

Rådet er tilfredse med at det i planlegging er tatt med atkomst og WC for 
forflytningshemmede, men vil gjerne delta i det videre arbeidet med løsninger, med 
innspill. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

12/14  Kruses gate 7 og 9 – detaljregulering 
BU sak 46/14 

Rådet forutsetter at et tilstrekkelig antall plasser, minimum to, avsettes som P-
plasser for forflytningshemmede, dersom prosjektet gjennomføres. 

  Enstemmig tiltrådt. 
 
13/14  Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
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Rudolph Brynn informerte fra forberedende møte til brukerutvalgsmøte i NAV. 
 
 
 

14/14  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. Rudolph Brynn informerte om 
saker som skal tas opp i det sentrale rådet 2014-02-13, der byråd Aud Kvalbein vil delta. 
 
Eventuelt: 

Rådets kartleggingssak utsettes til BU-møtet i mars. 
 

 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

   
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
 

 

Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 4. februar 2014 kl. 13.30 - EKSTRAORDINÆRT 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Rosebelle Gerardo (NSF), Marysoll Bodd (NETF), Joan Espaillat 
(Fagforbundet) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen, Kåre Søvde og 
Maren Langlo 

Forfall: Hilde Jahnsen (FO), Terje Wollmann (Fagforbundet) og Olaf Varslot 
Bytte av 
representasjon: 

Anna-Lena Gulbrandsen fravek deltakelse til fordel for NETF 

Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 11. mars 2014 kl 14.00 
  
 

 
Sak 3/14 Omgjøring av ergoterapeutstilling i innsatsteamet 
   

Forslag til vedtak: 
Stilling som ergoterapeut omgjøres til fysioterapeut i innsatsteamet.  

 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer for (arbeidsgiversiden) og 3 
stemmer mot (Fagforbundet, NETF, NSF) 

  
Saken går til bydelsdirektør for endelig avgjørelse i hht. MBU-avtalen § 4.3. 
bokstav h siste ledd 

 
  Protokolltilførsel fra NETF: 

Forslaget om omgjøring av stillingshjemmel fra ergoterapistilling til 
fysioterapistilling har blitt tatt opp på AMU og videre på MBU til tross for at 
forslaget i AMU falt mot 5 stemmer. 

 
NETF reagerer sterkt på saksbehandlingen av denne saken. 
 
Referer til Dokument 24 §4.3.h. 
 
”På de områder hvor utvalget har besluttende myndighet er det av sentral betydning 
at partene i utvalget vektlegger arbeidet med å søke og komme til omforente 
løsninger . I saker der utvalget har besluttende myndighet skal sakene ved 
stemmelikhet utsettes og tas opp til ny behandling i nytt møte innen 1 uke.” 
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På MBU møte den 21. januar 2014 ble det konkludert med at det skulle kalles inn 
til et ekstraordinært møte innen en uke. Innkallelsen kom først den 28. januar. Det 
har ikke vært noen form for kontakt med administrasjonen siden MBU møte. NETF 
ser ikke hensikten med å ha et nytt møte hvor det ikke er noen relevante endringer 
fra siste MBU møte. 
 
 

Eventuelt  
 

 
 

 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Sigurd Log Røren, Frithjof Bugge, Katarina Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, 

Oscar Andreas Norden (vara) og Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Dina Dignæs Eikeland, Faduma Mohamud, Haider Qureshi (vara) Nicholas Bertheau Solem (vara),  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 19.03.14  

  

Møte i Ungdomsrådet – 12.02.14 

Sak 8/14 : Godkjenning referat og innkalling 

Referat og innkalling godkjennes 

  

Sak 9/14 : Oppdatering fra råd og utvalg :  

UBM :  

Representanter fra Frogner deltar på Ungdommens bydels utvalg og har fremmet sak om Fritidsklubber.  

BU :  

Ungdomsrådet har mottatt henvendelse fra bymiljøetaten om høring angående skateparker i Oslo.  

Saken taes opp på neste møte.  

 

Sak : 10/14 :  Behandling av søknader og rapporter :  

Søknad 1/14 :  

Nissen revyen v/ Julie Næss Mikalsen søker om støtte til diverse materialer, kostymer og utstyr. Søknaden 

har blitt noe forsinket i behandling. Revyen er ferdig.  

Søknaden avslåes 
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Søknad 2/14 :  

Uranienborg fritidsklubb v/ Pernille Michelsen søker om 12.000,- til aktiviteter, reise og mat for 

jentegruppe ved klubben.   

Innvilges med 12.000,-  

Sak 11/14 : Belysning i Bydelen  

Ungdomsrådet har fått henvendelse om å markere områder med svak belysning i bydelen. Rådet 

markerte området der det er ønskelig med bedre belysning og leverer forslaget til behandling i BU.   

Sak 12/14 : UKM  

UKM Bydel Frogner det gjennomføres UKM på stoppestedet I Bydel Ullern. 1.mars.  

Dersom deltakere fra ungdomsrådet ønsker å delta som arrangør for Frogner Bydel må man melde seg på 

før fristen 25.02.14 på : www.ukm.no  

Sak 13/14 : Planlegging av UBUM 

Datoen for UBUM utsettes trolig til 20 mars på grunn av knapp tid til planlegging.  

Deltakerne i rådet ble utdelt arbeidsoppgaver knyttet til planleggingen.  

Det foreslåes også å invitere deltakere fra andre skoler i bydelen enn tidligere.  

Det jobbes derfor for å invitere deltakere fra Wang, Kristelig gymnasium, Den franske og Den tyske 

skolen.  

Vedtak :  

Ungdomsrådet foreslår å bruke følgende midler til arrangementet : 

Lunsj, drikkevarer, snaks og frukt : inntil 3000,-  

Diverse utstyr papir, penner, annet : nintill 1000,-  

Sak 14/14 : Eventuelt 

Ingen eventuelt saker  



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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BU-sak 44/14 

         Mibu-sak 26/14 
 
Møtedato: 21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 28.01.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
URANIENBORG SKOLE, GNR 213, BNR 9 OG 438 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt bestilling av oppstartmøte for oven nevnte eiendom. Saken er 
registrert med saksnummer 201400900, og informasjon om bestillingen er oversendt bydelen. 
Framdriften i saken kan følges på saksinnsyn med adressen: 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn 
 
Undervisningsbygg Oslo KF er tiltakshaver med ALT. ARKITEKTUR AS som ansvarlig søker. 
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Tomt for offentlig bygning, U=1,0-1,5, S – 2255, ikke 
Friområde – park som det er oppgitt på side 3 i bestilling av oppstartmøte. Planområdet er på totalt 
ca 8300 m2.  
 
Uranienborg kirke, Uranienborgparken, Nordahl Rolfsens plass og Uranienborg skole utgjør et 
viktig kulturmiljø i Oslo. Området består av et grønt høydedrag avgrenset av bygater, og oppleves 
som et byområde med egen karakter og utgjør samlet et spesielt vakkert bylandskap. Uranienborg 
kirke er et landemerke godt synlig fra store deler av byen. Uranienborg kirke er listeført av 
Riksantikvaren, og er dermed det viktigste kulturminnet i området. Eksisterende bebyggelse 
innenfor planområdet omfatter hovedbygning, administrasjonsbygning og gymnastikkbygg og er 
registrert som bevaringsverdige på Byantikvarens gule liste. Østre del av området er bebygget med 
bygning av nyere dato for AKS – Aktiv Skoledag. Bebyggelsen omfatter i dag ca 9700 m2 og 
samlet bebyggelse etter nybygg/ombygging beregnes til ca 10800 m2.  
 
Planområdet ligger ved foten av skråningen opp mot Uranienborg kirke i nord/øst. Innenfor 
området er det flere forstøtningsmurer som forsterker terrengformen. De mest markante av disse er 
murene mot Holtegata og omkring kirka. I nedre del av planområdet finnes en mindre forseggjort, 
men fremtredende forstøtningsmur mot Briskebyveien, Riddervolds plass og Skovveien. 
Forstøtningsmuren har en høyde på ca 1,5 – 3 m. mot gater og plassrom. 
Skolen fremstår i området som et anlegg med henvendelse mot et indre gårdsrom. 
Skolebygningene, bortsett fra AKS-bygget, er likevel strukturert av omkringliggende gater, og har 
lokaler spesielt ut mot Briskebyveien. 
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Innenfor planområdet er det lite grønne flater, men en del relativt nyplantede trær. Tilgrensende 
områder, Riddervolds plass og Nordahl Rolfsens plass, har større grønne flater og mer vegetasjon. 
Trærne langs Skovveien, Holtegata og omkring Uranienborg kirke vurderes å ha stor verdi, i 
tillegg til det hollandske almetreet nær grensen til planområdet. En del av beplantningen på 
Nordahl Rolfsens plass inngår i det bevaringsverdige parkanlegget. 
 
Planområdet utgjør sammen med Nordahl Rolfsens plass, Riddervolds plass og 
Uranienborgparken et stort sammenhengende bilfritt område. Dette er et verdifullt leke- og 
oppholdsareal for barn og unge, og er i bruk både i og etter skoletid. 
 
Viktige siktakser i området er Skovveien fra Riddervolds plass og strekningen fra krysset 
Holtegata/Briskebyveien opp mot Uranienborg kirke. Tiltakshaver peker i tillegg på at 
Harelabbveien bør opprettholdes som et leselig byrom med fri sikt. 
 
Området har god kollektivdekning med trikk og buss og moderate trafikkmengder. Harelabbveien 
er stengt med bom mot Skovveien, men åpen for varelevering. Uranienborg skole mangler egen 
parkeringsplass.  
 
Undervisningsbygg har fått i oppdrag å utrede mulighet for utvidelse av Uranienborg skole. Det er 
flere alternativer for utbygging, med ulike grader av ombygging av eksisterende bebyggelse. I de 
fleste alternativene vil AKS-bygget foreslås revet og erstattet med ny bebyggelse. Forslagsstiller 
ber om tilbakemelding med anbefaling for lokalisering av nybygg med hensyn til bystruktur, samt 
vurdering av skolens uteareal. 
 
Forslagsstiller vurderer to alternative plasseringer av et nybygg på området i alternativt 2 eller 3 
etasjer, 1) mot Briskebyveien eller 2) mot Skovveien. Innenfor hvert hovedalternativ vurderes 
flere alternative løsninger. Nybygg langs Skovveien vil bety at AKS-bygget rives. Innspill i 
planprosessen og videre prosjektering vil avgjøre hvilken løsning som skal fremmes som 
planforslag. 
 
Etter forslagsstillers mening vil den foreslåtte utvidelsen av skolen tilføre et nybygg som kan 
medvirke til å skape nye romlige situasjoner i et etablert byområde. Forslagsstiller peker på at det 
må søkes gode løsninger for møte mellom bevaringsverdig og ny bebyggelse og byrom. Skolens 
behov for gode utearealer må også løses. 
 
Parallelt med foreliggende planinitiativ for ombygging/tilbygging av skolen er det fremmet forslag 
om omregulering av Nordahl Rolfsens plass for bygging av flerbrukshall under bakken. Hallen er 
planlagt å skulle benyttes av Uranienborg skole til kroppsøving, og også til fellesrom i skoletiden. 
Etter skoletid vil hallen bli leid ut til idrettsformål.  
 
Etter forslagsstillers vurdering faller ikke foreliggende forslag til om- og tilbygging av 
Uranienborg skole inn under kriteriene som utløser krav i Forskrift om konsekvensutredning.  
 
Forslagsstiller opplyser at det vil bli avholdt informasjonsmøte i løpet av høringsprosessen. FAU 
vil bli involvert i medvirkningsprosess for ombyggingen. For øvrig gjennomføres varsling og 
ettersyn iht. krav i PBL.  
 
Innspill til oppstartmøtet merkes 201400900 og sendes Plan- og bygningsetaten 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Uranienborg skole og Skovveien, gnr 
213, bnr 9 og 438.  
 
Bydelsutvalget er fornøyd med at planarbeid med sine ulike løsningsalternativer for om- og 
tilbygging av Uranienborg skole blir startet opp. Bydelsutvalget forutsetter at den videre 
prosjekteringen vil ta for seg solstudier av planområdet og inngående studier av de ulike 
forslagsalternativene i forhold til omkringliggende bystruktur. 
 
Bydelsutvalget mener plassering av ny bebyggelse mot Briskebyveien fremstår som det i 
utgangspunkt mest naturlige alternativet i forhold til omkringliggende bystruktur, og eksisterende 
skolebygninger.  
 
Bydelsutvalget peker på at da det er en forutsetning at skolen skal benyttes av flere barn, er det 
viktig å velge en utbyggingsløsning som bevarer mest mulig av skolegården som lekeareal. I 
tillegg bør større deler av skolegården søkes opparbeidet til aktivitetsarealer for alle alderstrinn. 
 
Bydelsutvalget ønsker at nåværende AKS-bygning i en overgangsfase kan benyttes som lokaler 
for URRA-klubben, som etter planene blir husløse når rehabiliteringsarbeidene starter opp. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien og trærne langs Holtegata 
beskyttes i en eventuell utbyggingsfase. 
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Bestilling av oppstartsmøte - for utvidelse av Uranienborg skole

Arne Bruusgaard [arne.bruusgaard@gmail.corn] »//) -
Sendt: 20. februar 2014 22:43 I H1/4

Til: Postmottak Bydel Frogner; bjarnett@gmall.00

Kapi: Morten Buan [buantgefrnall.no]; Maltau, Kristin [kristin.mallauttenb.no]; Michael Hopstock
[michaethopstock@nesbrumgs.no]; Jorn Borett fjornboreth@yahoo.no]; ourda©fputio; Bre Elin Dobbe; Nicholas

Solem [nicholassolern©gmail.com]; Simon Bratland Husstad [simon.tthusstad@gmail.com]; Alice Breyik Vikan

[dronningalice©gmail.com]

Til bvdelsutsalgets medlemmer - Bydel Frogner ifm PRE sak 201400900 Skovveien - til molet
den 25 februar 2014

Briskeby Vel er kjent med at det er kommet en bestilling pa utredning av nybygg på Uranienborg
skole som skal gi skolen en økning av antall klasserom - som følge av at antallet elever også er
ventet å oke.

Sa vidt vi forstar planlegges et oppstartsmote i nær fremtid.

I forslaget fremgår det at slikt nybygu er tenkt pà det området  i i Briskeb Vel kjenner som
larelabben", dvs den mest sentrumsnære delen av etendommen.

Det er skissert Ilere alternativer, hvorav ct par langs Briskebyveien og en som et påbygg på eller
erstatning for den skolefritidsordningsbygningen som nå står der

Briskeby Vel har ventet pa slikt inititaliv fra Utdanningsetaten som ledd i skolebyrådens onske ont å
få til en "tilstrekkelig" stor økning av antallet elever \ ed skolen.

For a beholde mest mulig av den bygningsmessige helhet som Uranienborg skole representerer er det
for oss svært overraskende at det fra bydelens side ikke kreves en utredning fbr dct mest opplaute
alternativet: Å bygge om dagens gymnastikksaler til undervisningsformål - og se dette i
sammenheng med den planlagte Ilerbrukshallen under Nordahl Rolfsens plass.

Fler kan det bli en vinn-vinn situasjon. Isolert sett vil det koste langt mindre a t ct tilstrekkelig
antall undervisningsrom ved å bygge om dagens gymnastikksaler. Gevinsten i forhold til et nybygg
bør selvfølgelig kunne komme kalkylene for fierbrukshallen til gode. Dette kan bli ct vesentlig
belop.

Briskeb  . Vel vil på det sterkeste anbefale at Bydelsutvalget inkluderer et slikt alternativ. Briskeby
Vel har ingen forstaelse for og mobiliscre imot eventuelle "taktiske" vedtak som skiller
planlegging av en underjordisk Ilerbrukshall og behovet for nye klasserom.

Nå1 reviderte tall for kostnader for flerbrukshall kommer på bordet og når fordelene ved å bygge om
dagens gymsaler blir inkludert regnestykket. er vi overbevist om at et slikt alternativ vil kunne stå
seg vel i forhold til et rent nybygg som ikke loser det eksisterende gymsalproblemet i det hele tatt.
Tvert imot vil en utvidelse av skolen med Ilere elever barc Ibrsterke dene problemet.

Briskeby Vel forventer - dersom Oslo kommune mot formodning skulle vedta et rent nybygg - at
kostnadene i utgangspunktet bliu presentert som gunstige, men som i praksis vil bli overskredet. Det
er det mange gode eksempler på tidligere - dersom man ønsker å favorisere en bestemt losning.

Kjære medlemmer av bydelsutvalg Frogner. Dere har i svært mange saker fattet gode vedtak. Vi
har store forventninger til at dere i denne lokalt svært viktige saken også star pa lokalbefolkningens
side.

https://webmail.oslo.kommune.nolowaPae=ltem&amp:t=IPM Note&amp;id=RgAAA. 21.02.2014
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Vår sterke anbefaling er: Inkluder en uiredning for ombygging av dagens gyrnsal - som dereller kan
sees i sammenheng med forslaget til flerbrukshall for skolen og lokalmiljøet

Mvh
Briskeby el

Arne Bruusgaard
Ledel
9201 2718 


hUps://webmail.oslo.kommune.noilowae=liememmod=4PM.Note&amp;:d=RgAAA... 21.02.2014
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URANIENBORG SKOLE —MULIGHETSSTUDIE AV TRE PARALLELLERS SKOLE
MED FLERBRUKSHALUIDRETTSHALL

Under bystyrets behandling av byrådets forslag til budsjett 2014 ble følgende vedtak fattet
(verbalvedtak K64):

Bystyret ber byrådetfremme bystyresak om ny fierbrukshall, en gymsal for Uranienborg skole
under Nordahl Rolfsens plass etter at nåværende prosjekt revurderes for åfå kosmadene ned
Sakenfrernmes senest i forbindelse med revidell budsjett 2014.

Videre ble følgende vedtak fattet under behandlingen av sak 404 Skolebehovsplan 2014 - 2024:

Bystyret ber byrådet vurdere de forslag som skolens FAU har fremmet for utbygging av
Uranienborg skole ogfremlegge notat om dette for bystyret.

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning ber på bakgrunn av ovennevnte om at UDE sender
bestilling til liBF av en vurdering av liranienborg skoles FAUs forslag som innebærer en
utvidelse av skolen med en parallell på henholdsvis barne- og ungdomstrinnet, med
flerbrukshall/idrettshall under Nordahl Rolfsens plass.

Vurderingen av FAUs forslag skal hmgå som ett av tre alternativer i en ny mulighetsstudie. Det
andre alternativet skal ta utgangspunkt i B3L3-alternativet som er under forprosjektering.Det
presiseres at videre forprosjektering av dette alternativet nå avventes, alternativet skal altså
likevel vurderes som ett av alternativene i en ny mulighetsstudie. Det presiseres også at videre
utredning av skolestrukturen B4/113 avsluttes.

1 tillegg til de to ovennevnte alternativene skal UBFs nye skisserte løsning, presentert på
samarbeidsmenet 13.01.2013 inngå i mulighetsstudien.

Dette innebærer at folgende alternativer, der flerbrukshall/gymsaler skal inngå som en del av
den totale løsningen for hvert alternativ, skal inngå i mulighetsstudien:

Byrådsavdeling for kuonskap Postadresse

og uulantung
Raribuset,an37Dee

E-post pasimonak@byroslokornmune no



1) B3/U3 (UBF5 opprinnelige løsning) med
2 gymsaler i eksisterende gymbygg
prosjektert flerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass
redusert flerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass
2 gymsaler under Nordahl Rolfsens plass

2) B3/U3 (FAUs løsning)
prosjektert flerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass
redusert tlerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass
2 gymsaler under Nordahl Rolfsens plass

3) B3/U3 (ny løsning fra UBF)
Nåværende AKS-bygg rives og erstattes med nytt bygg med 2 gymsaler nederst og
med undervisningslokaler over
Som alternativ 3a, men hvor gymsaler erstattes av liten flerbrukshall

Alternativ 1 133/U3 (UBFs opprinnelige løsning) er altså under forprosjektering, men skal
utredes med ulike hall/gymsalsløsninger (se nedenfor).

Alternativ 2 (FAUs løsning) er et nytt alternativ for B31U3 som er beskrevet i vedlagte e-post
fra skolens FALL Dette alternativet innebærer at dagens hovedbygning ikke berøres:

"Ved utvidelse til 311Umed nedgravd hall, vil etablering av nye klasserom
og lærerplasser kunne gjøres vesentlig rimeligere ved at dagens gymbygg og AKS bygg
kan tas i bruk og kostbar ombygging av hovedbygget spares (deriblant utskifting av hele
venfilasjonsanlegget som følge av økt elevtall i bygget).

Blant annet kan det etableres inniil 4 klasserom i gymbygget uten at fierning av
gymsaldekke er nødvendig. Dette vil være en rimelig løstung og også i tråd med BYAs
anbefaling

4 klarrom AKS bygget er også enkelt, kun lettvegger mirflyttes.
FAUs tidhgere forslag med 9 klasserom umbygget er ikke lenger aktuett
(nødvendiggjorde nytt halldekke), da dette forslaget baserte seg på 4B3U som nå
utgår."

Alternativ 3 (ny løsning fra UBF) er et nytt alternativ som innebærer at Nordahl Rolfsens plass
ikke berøres, men at skolens gymsalfasiliteter etableres der hvor dagens AKS-bygg ligger.
Ombygging av eksisterende hovedbygg inngår som en del av løsningen.

For utredning av flerbrukshallen'gyrnsalsløsninger under Nordahl Rolfsens plass (alternativene
1 og 2) gjelder følgende føringer:

A) Flerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass
a) den allerede prosjekterte

b) redusert flerbrukshall
der hallens fotavtrykk reduseres til minste mulige størrelse som kvalifiserer for
spil/emidler
tribuneplasser utgår
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problematikken rundt almetreet vurderes
andre kostnadsbesparende tiltak vurderes, se også vedlagte e-post fra FAU.

B) 2 gymsaler i samsvar med standard areal og funksjonsprogram - bygg for læring
I eksisterende gymbygg
Under Nordahl Rolfsens plass

KOU ber om at det for de ulike alternativene utredes om skole i drift kan anbefales eller om det
vil være nødvendig med erstatningslokaler.

Mulighetsstudien skal muliggjøre en sarnmealikning av de tre ovennevnte alternativene.
Dersom ett eller flere av altemativene ikke tilfredsstiller krav skal dette fremkomme.
Sammenlikningen skal utgjøre beslutningsgrunnlaget for valg av hvilket alternativ som skal
forprosjekteres og realiseres.

I arbeidet ma både skolens FAU og Bymiljøetaten —avdeling Idrett involveres, ved at disse
inviteres til dialogmøter underveis i utredningsarbeidet. UDE har ansvar for at eventuelle behov
for ytterligere informasjon om alternativ 2, innhentes fra skolens FAU og at FAU fk anledning
til å delta i den planlagte brukermedvirkningen.

Det er viktig at arbeidet med mulighetsstudien prioriteres slik at valg av alternativ kan vedtas
innen utgangen av 2014. Vi ber om en fremdriftsplan for utredningsarbeidet innen 15. februar
2014.

Med hilsen

Bente Fagerli Eli Vorkinn
Kommunaldirektør seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektrorosk
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JACOB AALLS GATE 28, GNR 215, BNR 136 
SØKNAD OM BRUKSENDRING 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt søknad om bruksendring fra kontor til servering for 300 m2 
i Jacob Aalls gate 28, 1. etasje, gnr 215, bnr 136 til uttalelse.  
 
MABOU AS er forslagsstiller med Jacob Aalls gate 28AS som ansvarlig søker. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Plan- og bygningsetatens nettsider under Saksinnsyn med 
saksnummer 201317023. 
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Byggeområde for boliger, forretning og kontor, U= 1,0 – 
1,5, S – 2255. Deler av eiendommen har påtegning: 130/74 Disp. til kontorbruk. Eiendommen, 
som er oppført i 1899, er registrert som bevaringsverdig (Kgl.res murgård) på Byantikvarens gule 
liste. 
 
Tiltakshaver søker om bruksendring fra kontor til servering for del av 1. etasje (300 m2). Det 
opplyses at deler av etasjen allerede har dispensasjon til pizzaservering (gitt i 1994). Tiltakshaver 
mener lokalene er godt egnet som et større areal til bevertning/servering. Lokalene er per i dag 
ikke utleid.  
 
Tiltakshaver opplyser at uteservering er godkjent i tilknytning til arealene, samt at omsøkte tiltak 
ikke vil medføre fasadeendringer. Det søkes om å etablere ventilasjon fra kjøkken via eksisterende 
ventilasjonskanaler. Ny tegning over lokalet viser adkomst og wc for forflytningshemmede. 
Omsøkt areal fremgår av påtegnet kartutsnitt over eiendommen.  
 
Nabovarsler ble oversendt 29.11.2013 og 19.12.2013 med tilleggsinformasjon. Søker opplyser at 
det ikke er innkommet bemerkninger til varslene. 
 
Eventuelle bemerkninger til byggesaken merkes 201317023 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 03.03.2014.  
 
 
Utrykt vedlegg:  Diverse tidligere oversendt bakgrunnsmateriale 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende søknad om bruksendring for 300 m2 i 
Jacob Aalls gate 28, 1. etasje fra kontor til servering.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med forutsetning at gjeldende krav og 
retningslinjer blir oppfylt (tilgjengelighet for forflytningshemmede, ventilasjon, støy, brann mv.). 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle krav fra Byantikvaren blir etterkommet.  
 
 















































































































Inger Almqvist

Fra: Anne-Lise Juul canne-lise@ljuul.no>
Sendt 11. februar 2014 13:35
Til: Inger Almqvist
Emne: Re sak 27/14 dagens møte
Vedlegg: Dokument til saksnr 27 14.docx; bilde 1JPG• bilde 2JPG

Viktighet Høy

Hei!

Vedlagt et dokument som jeg håper kan bli delt ut som en «åpen halvtime» da jeg ikke kan komme selv. Det kom
som en overraskelse at det synes å være hastesak.

På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Anne-Lise Juul

/V/ i2s
cz4

Oslokommune
Bydul Frogner

BydeLicsuL.u».2n

:Pfb-/Y •9 R /
/..4L L .;



Anmodning om å utsette sak nr. 27/14 — Søknad om bruksendring for Jacob Aalls

gate 28, Gnr 215, B.nr 136.

Litt overaskende ser jeg at dette synes å være en hastesak, og ber derfor om at

følgende informasjon tas med.

3.desember 2013 mottok vår forretningsfører OBOS første nabovarsel. Den ble så

oversendt meg som styreleder, rekommandert. Jeg var så i kontakt med søker

Rebecca Mahboubi (RB). Første nabovarsel omhandlet oppsett av

ventilasjonskanaler i bakgården, og der står ingen ting om restaurantvirksomhet. Det

var først ved samtale at dette kom frem. I denne samtalen kom det også frem at de

ikke behøvde å søke om skjenkebevilling, da dette automatisk fulgte virksomheten

(pizzeria) og ikke person.

Jeg informerte om at det da må sendes ny søknad, i og med, fl RB, det allikevel Ikke

skulle settes opp ny ventilasjon. Jeg mente at det da måtte sendes ny uansett, fordi

det skulle bli restaurant ute og inne. Jeg ba også om at den ble sendt direkte til

styrene i gårdene og ikke bare til forretningsfører, da det ofte viser seg å ikke komme

videre. RB mente det ikke var nødvendig med ny, de ønsket å starte før jul, og det

ble «for dyrt» å gjøre det en gang til.

23.desember 2013 mottok OBOS ny nabovarsel, som Igjen ble sendt meg

rekommandert, og mottatt rett over nyttår.

Søknaden har hos Plan-og bygningsetaten følgende status pr i dag. Venter på

tilleggsdokumentasjon.

Det gjelder dokumentasjon fra Vann-og avløpsetaten som har bedt om

dokumentasjon på «Håndtering av fettholdig avløpsvann».

Er dette i orden?

Kommentarer til dispensasjonssøknaden:

1 Søker påstår lokalene ikke ligger på gateplan. Dette er positivt feil. Det er

store vinduer samt dør ut fra lokalet på gateplan. Deler av lokalet ligger i høy

1.etg.

2 Skjenkebevilling. Stemmer det at det ikke kreves søknad om dette?

3 Det henvises til at det manglet godkjent ventilasjon da Rzzahjørnet var der.

Det vet jeg ingen ting om, men jeg stiller spørsmålstegn ved at de kan løse

problemet med å legge kjøkkenet lenger inn i lokalet og knytte seg til

eksisterende ventilasjonsanlegg i gården. I utgangspkt har man en gang lov til

å koble seg privat på dette fra sitt eget kjøkken. Man må ha kullvifte. I gamle

bygårder er dette generelt et problem. De viser til Godkjent ventilasjon. Hvor

dokurnenteres dette?

4 Hvorfor foreligger det ikke tegninger over hvordan de har tenkt seg

uteserveringen? Det er noen tegninger unntatt offentligheten hos POB.
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KRUSES GATE 7 OG 9, GNR 213, BNR 240 OG 243 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 03.02.2014 – 17.03.2014 
DETALJREGULERING 
 
 
 
  
Plan- og bygningsetaten har vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn og 
sende det på høring. Planområdet på 4311 m2 omfatter Kruses gate 7 og 9 samt Haxthausens gate 
fra eiendommen og ut mot Gyldenløves gate, med avgrensning som framgår av kartdokument på 
førstesiden i samlet saksfremstilling fra etaten og forslagsstiller.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Enerhaugen Arkitektkontor AS på vegne av Selvaag Prosjekt AS. 
 
Planforslaget er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på saks- og dokumentnummer 
201015082-53, på Plan- og bygningsetatens nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no . 
 
Gjeldende regulering for eiendommene er Spesialområde – Bevaring (bolig/kultur) S – 3975 av 
27.05.2003. Bebyggelsen er oppført på Byantikvarens gule liste. 
 
Kruses gate 7 og 9 er bebygd med bevaringsverdig trevillabebyggelse i sveitserstil og hageanlegg 
fra begynnelsen av 1890-tallet. Bebyggelsen inngår som en del av det gamle bygningsmiljøet 
langs Kruses gate og Lille Frogner allé. Villaen i Kruses gate 7 er totalrenovert og utleid til 
representasjonsbolig. Villaen i Kruses gate 9 er i bruk som bolig. Gjeldende bevaringsregulering 
er foreslått videreført gjennom hensynssone – bevaring kulturmiljø i planforslaget. 
 
Villabebyggelsen ligger på toppen av et lite høydedrag/fjellparti. I øst faller eiendommen bratt ned 
mot Haxthausens gate. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for at det kan opparbeides 
et parkeringsanlegg i fjellet under eiendommene med innkjøring fra Haxthausens gate via 
Gyldenløves gate. Plan- og bygningsetaten opplyser at eventuell endring av kjøremønster i del av 
Haxthausens gate må tas opp med og godkjennes av Bymiljøetaten og Politiet. Bymiljøetaten har i 
høringsuttalelse stilt krav til snuplass hvis Haxthausens gate skal være toveiskjørt mellom 
Gyldenløves gate og garasjeinnkjøringen.  
 
Parkeringsanlegget er tenkt oppført i 4 etasjer med bruksareal på ca 5600 m2 for ca 180 biler. 
Anlegget reguleres med inn- og utkjøring fra Haxthausens gate, men det skal også anlegges en 
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gangadkomst fra Kruses gate med overbygget trapp- og heisanlegg ned til parkeringsanlegget i 
fjellet. Det er uenighet mellom Byantikvaren og forslagsstiller om hvordan nedgangen fra Kruses 
gate til parkeringsanlegget skal løses uten at dette forringer bevaringsverdiene i eksisterende 
bygningsmiljø. Byantikvaren fraråder foreliggende forslag til gangadkomst fra Kruses gate, og 
anser at forslaget vil medføre for store inngrep i hageanlegget og det bevaringsverdige 
bygningsmiljøet inn mot Kruses gate. Byantikvaren anbefaler at både kjøre- gangadkomst skjer fra 
Haxthausens gate. 
 
Eksisterende bebyggelse i nærområdet består av eldre bygårder og byvillaer, og beboerne i 
området har få eller ingen parkeringsplasser på egen tomt. De fleste parkerer i gatene.  
 
Gyldenløves gate utgjør sammen med Colbjørnsens gate en viktig gang-/sykkelforbindelse 
mellom Slottsparken og Frognerparken, og er i Grøntplan for Oslo 2009 angitt som en sentral 
gangforbindelse mellom Slottsparken og Frognerparken, som sikrer forbindelse mellom sentrum 
og turvei A3. Gyldenløves gate er en flott og grønn allé, og var i historisk tid en del av dronning 
Mauds ridesti fra slottet til kongsgården på Bygdøy. Kjørebanene i Gyldenløves gate på begge 
sider av ridestien er enveiskjørte, og det kan forventes en kraftig trafikkøkning ved etablering av et 
parkeringshus med foreslått lokalisering. Lindealleen i Gyldenløves gate med ridesti og 
fortausbeplantning mellom Niels Juels gate og Eckersbergs gate er oppført som bevaringsverdig på 
Byantikvarens gule liste. 
 
Byøkologisk program 2011- 2026 har som målsetting at Oslo skal beholde sin blågrønne struktur i 
samsvar med økologiske prinsipper. Regulerte friområder og andre viktige natur- og 
rekreasjonsområder i byggesonen skal beholdes og Oslos byrom skal bevares, videreutvikles og 
gjøres grønnere. Det skal satses på miljøeffektiv mobilitet i indre by. Bilens andel av 
transportarbeidet skal søkes redusert, og flest mulig reiser bør skje ved økt bruk av kollektive 
transportmidler, til fots eller sykkel, noe som vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp og 
luftforurensning.  
 
Overordnede føringer (se utdrag ovenfor fra Byøkologisk program) for utviklingen i indre by og 
planområdet legger vekt på bedre bomiljø gjennom reduksjon av miljøproblemer knyttet til 
trafikkstøy og luftforurensning. Kommunedelplanen for indre by har definert utbygging av 
kollektivtrafikken og en vesentlig reduksjon av boligparkeringsnormen for indre by som midler 
for å oppnå dette. Kommunedelplanen viser videre til at ulempene ved høy norm er vesentlig 
større enn de synlige effektene av gateparkering. I dette sammenheng kan det nevnes at det er 
vedtatt at beboerparkering skal innføres i Bydel Frogner unntatt Bygdøy etter Bygdøylokket. Når 
denne ordningen blir gjennomført (etter tidsplanen i 2015) forventes gateparkeringen for bydelens 
innbyggere å bedres. Det må antas at planforslaget vil bidra til å forverre miljøproblem i form av 
trafikkstøy og luftforurensninger i parkeringshusets nære omgivelser og hovedsakelige 
adkomstveier. 
 
Plan- og bygningsetaten kommenterer at forslagsstiller ikke har dokumentert på hvilken måte 
etablering av et parkeringsanlegg i indre by anses å være i samsvar med Kommunedelplanen. Det 
er heller ikke redegjort for konsekvensene av antatt økt trafikk i Gyldenløves gate, eller av 
etablering av flere parkeringsplasser i området. 
Etaten anbefaler for øvrig at forslag til reguleringsbestemmelser knyttes til to nivåer – 
planområdet på terreng, og planområdet under terreng. Reguleringsbestemmelsene kan derved 
kobles direkte til de ulike nivåer og blir mer spesifikke. 
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Forslagsstiller opplyser at det i 2010 ble avholdt en forhåndskonferanse på grunnlag av 
tegningsmateriale og søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål. Plan- og 
bygningsetaten mente dispensasjonssøknaden var for omfattende til å kunne behandles i en 
byggesak og anbefalte innsendelse av planinitiativ. Planinitiativ ble innsendt 22.11.2010, og etaten 
konkluderte i område- og prosessavklaring med at planinitiativet ikke kunne anbefales. I tilfelle 
prosessen ble ønsket fortsatt fra forslagsstillers side ble det stilt krav til nærmere redegjørelser for 
flere spesifiserte forhold, uten at dette er vurdert tilfredsstillende ivaretatt i foreliggende 
planforslag.  
Forslagsstiller konkluderte etter område- og prosessavklaring at det var ønskelig å gå videre med 
detaljregulering av området og gjennomføre påkrevde utredninger.  
 
Forslagsstiller opplyser at målsettingen med planarbeidet er å sikre bevaringsinteressene knyttet til 
Kruses gate 7 og 9 samt tilliggende bebyggelse/bomiljø, samtidig som det åpnes for innpassing av 
et underjordisk garasjeanlegg med inn- og utkjøring fra Haxthausens gate og gangadkomst fra 
Kruses gate. Dette vil kreve omgjøring av kjøremønster i del av Haxthausens gate som i dag er 
enveiskjørt til toveiskjøring. Plan- og bygningsetaten opplyser at dette vil kreve godkjennelse fra 
Bymiljøetaten og Politiet. Formålet er at de ca 180 plassene i parkeringsanlegget skal kunne tilbys 
for lang- og korttidsleie for beboere og besøkende i nærområdet rundt Kruses gate, Gyldenløves 
gate mv. Forslagsstiller påpeker at et parkeringshus kan gjøre det mulig å fjerne eksisterende 
gateparkering. Det kan opplyses at beboerparkering, som i all hovedsak vil bygge på 
gateparkering, vil bli innført innen ca et års tid. 
 
Planforslagene er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det er konkludert med at 
forslaget ikke faller inn under forskriftens virkeområde og derfor ikke skal konsekvensutredes.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget. 
 
Etter offentlig høring vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 
innarbeidet før saken sendes videre til byrådet. Kopi av bemerkningene vil følge saken. Byrådet 
avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er 
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt fram for bystyret til endelig godkjenning. Saken er planlagt 
oversendt rådhuset for politisk behandling 2. tertial 2014. 
 
Bydelsutvalget har tidligere avgitt to uttalelser til samme sak, sak 121/12 – 24.04.2012 samt sak 
362/10 – 21.12.2010. 
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget merkes 201015082 og sendes til Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 17.03.2014.  
 
 
Utrykt vedlegg:  Kunngjøringsuttalelser 

Risiko og sårbarhetsanalyse, Enerhaugen Arkitektkontor AS 
   Støyvurdering, COWI 

Trafikkanalyse, COWI   
   Geologisk-Geoteknisk evaluering, B&Z Global 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi bemerkninger til foreliggende forslag til detaljregulering for 
Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240/243. 
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Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme sak 121/12 – 24.04.2012 samt sak 
362/10 – 21.12.2010. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreliggende forslag til detaljregulering. 
 
Bydelsutvalget er bekymret for en stor økning av trafikk i et homogent boligområde, og viser til 
tidligere uttalelse, samt til Plan- og bygningsetatens vurdering at etablering av parkeringsanlegg i 
fjellet under Kruses gate 7 og 9 vil være i strid med overordnede føringer for reduksjon av 
bilbruken i indre by dersom parkeringsanlegget ikke bidrar til å redusere gateparkering i området 
tilsvarende.  
 
Bydelsutvalget er orientert om at beboerparkeringsordningen som er vedtatt for Bydel Frogner 
unntatt Bygdøy, er planlagt å settes i funksjon innen kort tid. Bydelsutvalget antar dette vil 
redusere behovet for parkeringsplasser, og forutsetter at virkningen av denne ordning innarbeides i 
behovsvurderingen.  
 
Bydelsutvalget minner om at eksisterende bebyggelse på eiendommen har høy bevaringsverdi.  
Bydelsutvalget forutsetter at utforming og plassering av ev. fotgjengeradkomst fra Kruses gate, 
samt innkjøring og fotgjengeradkomst fra Haxthausens gate blir løst i samsvar med Byantikvarens 
føringer. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Gyldenløves gate i Grøntplan for Oslo er angitt som en sentral 
gangforbindelse mellom Slottsparken og Frognerparken, samt at gaten med lindeallé er oppført på 
Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Bydelsutvalget forutsetter at alleen i forbindelse 
med en ev. utbygging sikres fortsatt gode vekstbetingelser og blir sikret i en ev. byggefase.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at luftetårn fra anlegget blir medtatt i planstadiet, da både utforming og 
dimensjonering samt støy og lukt herfra kan ha stor betydning for nabobebyggelsen.  















































































































































































































































































































































































SAMEIET GYLDENLØVES GATE 12

Ved Hans Bendiksby, Gyldenløves gate 12, 0260 Oslo

Epost: h.bendiksbyggrnail.com. Tlf.: 908 57 862

Miljørettet helsevern

Bydel Frogner

Postboks 2400 Solli

0201 Oslo

20.02.14

GARASJEANLEGG UNDER KRUSES GATE 7 OG 9. MILJØ- OG HELSEMESSIGE
KONSEKVENSER. SAKSNUMMER 201015082 I PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Det vises til telefonsamtale med Liv Marit Nikolaisen.

Selvaag Prosjekt AS har lagt fram et planforslag om detaljregulering for et område i øvre del
av Kruses gate og øvre del av Haxthausens gate. Forslaget går ut på bygging av et
underjordisk garasjeanlegg i 4 etasjer med et bruksareal på ca 5600 m2, med plass til 180
biler. Inn- og utkjøring til anlegget skal skje fra Gyldenløves gate via øvre del av
Haxthausens gate, mellom Gyldenløves gate 12 og 14. Det skal videre anlegges nedgang til
anlegget via heis og trapp fra Kruses gate. Det er forutsetningen fra forslagsstiller at plassene
i garasjen skal leies ut til både korttids og langtids parkering.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget. Derimot har flertallet i Miljø- og
byutviklingskomiteen i bydel Frogner anbefalt forslaget.

Da forslaget opprinnelig ble lansert i 2010 møtte det sterk og samstemmig lokal motstand, jf.
høringsuttalelsene gjengitt i planforslaget. Denne motstanden er ikke mindre nå.

Grunnlaget for å anmode bydelens avdeling for miljørettet helsevern om å ta tak i saken er
dette:

Planforslaget behandler i liten grad de helsemessige og miljømessige konsekvenser av
forslaget, som særlig vil ramme beboerne ved inn- og utkjørsel til anlegget. Disse
konsekvensene kan deles i to:

1. De langsiktige konsekvensene innebærer utvilsomt økt biltrafikk i området. Det er trangt
om plass til gateparkering i området, men ikke umulig. Andre garasjeanlegg i området
annonserer med ledig kapasitet. Det skal settes i verk beboerparkering, noe som vil minske
etterspørselen etter garasjeplass. Det kan derfor trygt legges til grunn at garasjen vil bli brukt
til fremmedparkering og i stor utstrekning til korttids parkering, og ikke redusere
gateparkeringen. Garasjen vil derfor utvilsomt bidra til økt biltrafikk, i strid med overordnede
planer for trafikken i indre by. Det vises til KDP 13 Kommunedelplan for indre Oslo,
Kommuneplan 2008, og Kommuneplan 2009 juridisk bindende arealdel for Oslo.



2. Korttidsvirkningene handler om anleggsperioden, som trolig vil strekke seg over år, der det
skal kjøres ut utgravd masse for hele anlegget, og kjøres inn byggematerialer. I denne
perioden vil de helsemessige konsekvenser være like viktige som miljøkonsekvensene.

Både langtids- og kortidsvirkningene vil særlig ramme beboerne ved innkjørselen og de
nærmeste bolighusene, som for en del ligger utenfor planområdet. Porten til anlegget er
planlagt plassert om lag 4-6 meter fra Gyldenløves gate 12 og Gyldenløves gate 14. Det kan
spørres om det vil være akseptable boforhold i disse gårdene i anleggsperioden.

De negative konsekvensene kan ikke avbøtes ved tiltak etter at prosjektet er startet opp. Det er
derfor viktig at det rettes oppmerksomhet mot dem under planleggingsstadiet. Det vises til
Forskrift om miljørettet helsevern § 4 og § 5 siste ledd jf. § 1.


Jeg tillater meg å anmode om at avdelingen i første omgang kommer på en befaring til
området mellom Gyldenløves gate 12 og 14. Det er illustrerende å se "åstedet" for
garasjeporten. Det tar ikke mer enn en 10 minutters tid pluss gangtid fra Sommerrogaten.
Undertegnede bistår gjerne, og kan kontaktes på tlf. 908 57 862. Kontakt kan også tas med
Per Lilleengen tlf. 924 92 239.

For styret i Sameiet Gyldenløves gate 12

Hans Bendiksby



Liv-Marit Nikolaisen

Fra: Hans Bendiksby <h.bendiksby@gmail.com>

Sendt: 20. februar 2014 16:19
Til: Liv-Marit Nikolaisen
Emne: Re: Garasjeanlegg Gyldenløves gate

Jeg glemte å nevne at fristen for uttalelse er 17. mars i år, og ber om at det blir notert på saken.

Mvh Hans Bendiksby

2014-02-20 14:32 GMT+01:00 Liv-Marit Nikolaisen <livmaritniko1aisengbfr.oslo.kommune.no>:

Bekrefter at brevet er mottatt og lagt til registrering.

Vennlig hilsen

Liv-Marit Nikolaisen

helsekonsulent

Bydel Frogner

Telefon: 23 42 49 61

From: Hans Bendiksby [mailto:h.bendiksbyNmail.com]
Sent: Thursday, February 20, 2014 1:24 PM
To: Liv-Marit Nikolaisen
Subject: GarasjeanleggGyldenløvesgate

Jeg viser til telefonsamtale sist mandag. Vedlagt brev fra Sameiet Gyldenløves gate 12. Dette blir også
levert bydelen med underskrift.

Mvh Hans Bendiksby

i



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak        316/13 
 
         HUSK-sak    147/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra The Thief Hotel 
AS om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved The Thief, Landgangen 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
I bydelsutvalgets møte 18.06.13 anbefalte BU at The Thief Hotel AS skulle få utvidet åpnings- og 
skjenketid inne ved The Thief i Langangen 1.  
 
Det fremkom i drøftingene hvorvidt The Thief lå i et boligområde.  
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Ifølge forskriftens § 3 skal boligområder forstås som områder hvor det ligger boliger nærmere enn 
50-60 meter unna serveringsstedet.  
Det innebærer at The Thief anses for å ligge i et boligområde.  
 
Næringsetaten forvalter bydelens forskrift om åpnings- og skjenketider i Bydel Frogner og ga i 
henhold til denne avslag på søknad om utvidet åpningstid inne ved The Thief, Landgangen 1 fordi 
The Thief ligger i et boligområde.  
 
I henhold til gjeldende lovverk har The Thief Hotel AS sendt inn en klage på avslaget og ny 
søknad foreligger her til behandling.  
 
Hvis BU vil opprettholde tidligere vedtak om å gi utvidet åpningstid inne ved The Thief, må 
forskriften endres med tilsvarende forutgående saksbehandling.  
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – The Thief, Landgangen 1  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 25.09.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2013-02078 Walayat, lfzal 04991

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra om Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid
ved The Thief, Landgangen 1.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

Næringsetaten Adresse:Telefon: 02 180Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg.Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt.Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 SentrumE-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID VED FORESPØRSEL
OM BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04991

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

The Thief

Telefon

Gateadresse

Landgangen1

Postnr.

0252

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

The Thief Hotel AS

Organisasjonsnr/Persomir søker

895716782

Selskapsform

AS

Postadresse

Landgangen 1

Postnr.

0252

Poststed

Oslo

Telefon

Søknad om

Serv - skjenk UTV. åpnings - og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid inne

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0300

Skjenketid inne

0230

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak      47/14 
 
         HUSK-sak    19/14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
THE THIEF HOTEL, LANDGANGEN 1 – UTVIDELSE AV AREAL  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra The Thief Hotel 
AS om serverings- og skjenkebevilling for utvidet areal ved The Thief Hotel, Landgangen 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Landgange 1, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
for utvidet areal ikke bør innvilges ved The Thief Hotel, Landgangen 1.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis serverings- og skjenkebevilling 
for utvidet areal ved The Thief Hotel, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – The Thief Hotel, Landgangen 1  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(àbfr.oslo.kommune.no

Dato: 28.01.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASUB-2014-00126Mala, Evy

Arkivkode:
04991

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra THE THIEF HOTEL AS om utvidelse av areal
ved THE THIEF Hotel, Landgangen 1.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04991

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

THE THIEF Hotel

Telefon

Gateadresse

Landgangen 1

Postnr.

0252

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

THE THIEF HOTEL AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

895716782

Selskapsform

AS

Postadresse

Landgangen 1

Postnr.

0252

Poststed

OSLO

Telefon

95175526

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Serv- skjenk Utvidelse av areal

Beskrivelse

Søknad om utvidelse av
areal til å omfatte spa
anlegg, behandlingsrom,
treningsrom,
avslapningsrom, resepsjon,
fellesareal

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230

Plantegning for lokalene det søkes bevilling for, ettersendes så snart det foreligger fra søker



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak       48/14 
 
         HUSK-sak       20/14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
FROGNER HOUSE HOTEL NORUM, BYGDØY ALLÉ 53 – EIERSKI FTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Frogner House 
Apartments AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Frogner House Hotel 
Norum. Det søkes videre om at bevillingen skal omfatte tidligere Egon Frogner, dette er ny 
bevilling inne på gateplan og ute langs stedets fasade, og ut mot krysset Gilmeveien og Bygdøy 
allé.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Bygdøy allé 53, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.  
Lokalene ligger i nærhet til beboelse.  
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Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Frogner House Hotel Norum, Bygdøy allé 53.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frogner House Apartments AS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Frogner House Hotel Norum, Bygdøy allé 53.  
Eiendommen, Bygdøy allé 53 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Frogner House Hotel Norum, Bygdøy allé 53.  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

N
ne,

i

Dato: 27.01.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASAB-2014-00155Throndsen, Synnove03741

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra FROGNER HOUSE APARTMENTS AS om
serverings- skjenkebevilling etter eierskift ved Frogner House Hotel Norum, Bygdøy allé 53.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Synnøve Throndsen
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03741

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Frogner House Hotel Norum

Telefon

Gateadresse

Bygdøy allå 53

Postnr.

0265

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

FROGNER HOUSE APARTMENTS AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

994835866

Selskapsform

Postadresse

Skovveien 8

Postnr.

0257

Poststed

OSLO

Telefon

93 01 00 09

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling etter eierskifte ved Frogner House Søknad om serverings- og
Hotel Norum. Det søkes videre om at bevillingen skal omfatte skjenkebevilling etter
tidligere Egon Frogner (ny bevilling) eierskifte ved tidligere Rica




Hotel Bygdøy allå inne i




respepsjonsområde/lobby
samt minibarer. Det søkes




videre om at bevillingen
skal omfatte tidligere Egon




Frogner. (inne på gateplan




og ute langs stedets




fasade, og ut mot krysset




Gimles gate og Bygdøy
allå)

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

03.30 03.00 00.00 23.30

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak       49/14 
 
         HUSK-sak    21/14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
MUSIKKTEATERET, FROGNERVEIEN 30 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Musikkteateret 
AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Musikkteateret, Frognerveien 30.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Musikkteateret, Frognerveien 30.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Musikkteateret AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Musikkteateret, Frognerveien 30.  
Eiendommen, Frognerveien 30 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Musikkteateret, Frognerveien 30  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfruslo.kommune.no

z8f(.9 °V-W`‘(

1:3 k/Cle

Dato:27.01.2014

Deresref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASNY-20I4-00027Sjønnesen, Inger04338

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra MUSI1CKTEATERETAS om Serverings-
skjenkebevilling Ny ved Musikkteateret, Frognerveien 30.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspohtiske hensyn og hensynet til lokalmitiøet for ervrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven ogDiskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ifice fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata27, 3. etg, Tekfaks: 23 40 00 50
inngang Øvre slottsgb Intemete onnatoslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrurn Epost: postmottak@nanoslokommunnoo
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

stztKER
FirmaJorganisasjonrnavn

MUSIKKTEATERET AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912051331

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Frognerveien 30

Postnr.

0263

Poststed

OSLO

Telefon

SØKNADSDETALJ R
Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

Samme selskap som fikk
avslag i des. 13. Endring i
aksjer.

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30
I

Åpningstid ute Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Sakstr: 04338

I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Musikkteateret

Telefon

Gateadresse

Frognerveien 30

Postnr.

0263

Bydel

Frogner



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak       50/14 
 
         HUSK-sak    22/14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
BAGEL & JUICE FROGNER, SKOVVEIEN 8 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Molly Brink AS 
om ny serverings- og skjenkebevilling ved Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8. Bagel & Juice 
Frogner har tidligere hatt serveringsbevilling i samme lokale.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Skovveien 8, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.  
Lokalene ligger i nærhet til beboelse.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at ny serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Molly Brink AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8.  
Eiendommen, Skovveien 8 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

•1`19

LHrJ (

/tzo

Dato: 22.10.2013

Deres ref,: Vår ret (saksnr.)Saksbeh:Arkivkode:

ASNY-2013-022I2Walayat, Ifzal01524

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra MOLLY BRINK AS om Ny
Serverings- skjenkebevilling ved Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8.

h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ed vurderingen av om bevilling ber gis bl.a.
legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, rnalgruppe,
trafIkk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for
øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller
fastsatt områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse-
og omsorgstjenester, @ Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, I.
ledd c), uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy
og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningslown og Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven er ikke relevant i forhold ru vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3
uker innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslkt ber etaten om at det vedlegges kopi av

saksprotokollen, eventuelt bydelsutvalgets begrunnelsehvor den ikke fremkommer av
protokollen.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

Næringselalen Adresse Telefon 02 I 80 Org nr 979 594 887
Tollbugata 27, 3 elg Telefaks 23 46 00 50
ningang ONre slorogt Interneit www nae onlo kommune no
Posboks 745 Sensum E-posr poslmottak@nae oslo kommune no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENICEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

SØKER
Firma/organisasjon/navn

MOLLY BRINK AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

811604372

Selskapsform

Postadresse

c/o Molly Brink

Postnr.

0360

Poststed

OSLO

Telefon

22 44 45 10

FSaksnr: 01524

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Bagel & Juice Frogner

Telefon

Postnr.

0257

Bydel

Frogner

Gateadresse

Skovveien 8

SØKNÅDSDETALJER
Søknad om

Serverings - skjenkebevilling

Beskrivelse

NY

Åpningstgl inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute

01.00

Skjenketid ute

00.30



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak       51/14 
 
         HUSK-sak   23 /14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANT MOTHER INDIA, PILESTREDET 63 B – EIERSKI FTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Restaurant 
Mother India AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Restaurant Mother India, 
Pilestredet 63 B. (Restauranten har to bevillinger vegg i vegg, i Pilestredet 63 B og C).  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B.  
Eiendommen, Pilestredet 63 B ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B  



Oslo kommune
Næringsetaten

e l`141.11
L,frii,4 2_

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 31.01 2014

Deres ref. Vår ref. (saksrlrf:Saksbeh.Arkivkode:
ASAB-2014-00091Sjønnesen, Inger02609

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra RESTAURANT MOTHER INDIA AS om
Serverings- skjenkebevilling Eierskift ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 B.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1, ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskrirninerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdefing av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Nreringselnlen Adresse:Telefon: 02 180Org. nr:979 594 887

Telefisks: 23 46 00 50Tonbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slonsgt.Iniernett: www.navoslo.kommune.no
Postboks 745 SeetrumEspost: postmottak@naemslakommune.no
0106 OSLO



Saksnr: 02609

. BEVILLINGSSTED T
Stedets navn

Restaurant Mother India

Telefon

Gateadresse

Pilestredet 63 B

Postnr

0360

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organtsasjon/navn

RESTAURANT MOTHER INDIA AS
i

Organisasjonsnr/Personnr søker

971646497

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Hellerudveien 1G

Postnr.

0672

Poststed

OSLO

Telefon

22 60 81 04

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsotnrådet det søkes bevilling for kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Beskrivelse

Generasjonskifte.
Overdragelse av aksjer.

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

SØKNADSDETALJER

Åpningstid Inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningsnd ute Skjenketid ute



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
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Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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         HUSK-sak   24 /14 
 
 
Møtedato: 25.02.14 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANT MOTHER INDIA, PILESTREDET 63 C – EIERSKI FTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Restaurant 
Mother India AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Restaurant Mother India, 
Pilestredet 63 C. (Restauranten har to bevillinger vegg i vegg, i Pilestredet 63 B og C).  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C.  
Eiendommen, Pilestredet 63 C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Restaurant Mother India, Pilestredet 63 C  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

nvtgrrn

- '3/2

19/119 I

Dato 31 01 2014

Deres reF.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh,Arkivkode:
ASAB-20I4-00092Sjønnesen, Inger02196

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjerna vedrørende søknad fra RESTAURANT MOTHER INDIA AS om
Serverings- skjenkebevilling Eierskift ved Restaumnt Mother India, Pilestredet 63 c.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensrnessige
forhold, næringspolitiske bensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
ornrådebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven ogDiskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslitt ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Sjørmesen, Inger
saksbehandler

Næringsereten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. efg. Telefaks: 23 46 00 50

itsgeng øsre slastsgt InternetT wesenassslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum Espose postmottak@nae.oslakommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOS1ALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02196

1. BEV1LLINGSSTED T
Stedets navn

Restaurant Mother India

Telefon

Gateadresse

Pilestredet 63 c (Restauranten har 2 bev, vegg i vegg. Jfr
objektnr 02609)

Postnr.

0350

Bydel

Frogner

2 SØKER
Firmaiorganisasjon/navn

RESTAURANT MOTHER INDIA AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

971646497

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Hellerudveien 1G

Postnr.

0672

Poststed

OSLO

Telefon

22 60 81 04

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Beskrivelse

Generasjonskifte.
Overdragelse av aksjer

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Eierskifte

3. SØKNADSDETALJER

Åpningstki inne

01:00

Sktenketid inne

00:30

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
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Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BU-sak 13/14 
         Mibu-sak 04/14 
 
Møtedato: 21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 28.01.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORDAHL ROLFSENS PLASS, URANIENBORG, GNR 213, BNR439 
DETALJREGULERING 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.12.2013 – 10.02.2014 
 
 
 
 
  
Plan- og bygningsetaten har 12.12.2013 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig 
ettersyn og sende det på høring. Planområdet omfatter Nordahl Rolfsens plass, med avgrensning 
som framgår av kartdokument på førstesiden i etatens saksfremstilling.  
 
Undervisningsbygg er forslagsstiller til planen med alt arkitekter as som ansvarlig søker. 
 
Planforslaget er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på saks- og dokumentnummer 
201304672 – 30, 1 og 2 på Plan- og bygningsetatens nettsider. 
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Friområde, S – 2255 med påtegning Nordahl Rolfsens 
plass samt Uranienborg barnepark. 
 
Uranienborg kirke, Uranienborgparken, Nordahl Rolfsens plass og Uranienborg skole utgjør 
samlet et viktig kulturmiljø i Oslo. Området består av et grønt høydedrag (i gamle dager 
Uranienborgskogen) avgrenset av bygater, og oppleves som et byområde med egen karakter og 
utgjør samlet et spesielt vakkert bylandskap. Uranienborg kirke er et landemerke godt synlig fra 
store deler av byen. Uranienborgparken og Nordahl Rolfsens plass utgjør et viktig rekreasjons- og 
aktivitetsområde for bydelen. Nordahl Rolfsens plass ble anlagt på 1930-tallet og er oppført som 
bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. Plassen hadde opprinnelig en lekeplass med en 
treklynge midt på arealet som i dag er ballplass. Kollen øst for lekeplassen var en del av 
parkområdet med dobbelt trappeanlegg med en fontene i midten ned mot lekeplassen. Plan- og 
bygningsetaten finner det spesielt viktig å ivareta områdets karakter og bruk. Den grønne kollen er 
en viktig del av parkområdet rundt kirken. 
 
Byområdene rundt Uranienborgparken har en variert karréstruktur, der også frittliggende byvillaer 
og nyere blokkbebyggelse er med på å danne tydelige vegger i gateløpene. Parkrommet fremstår 
som et åpnet felt i en ellers tett bystruktur. Bebyggelsen i området er hovedsakelig oppført i 
begynnelsen av år 1900. Flere bygninger er vurdert som bevaringsverdige, bland disse er 
Uranienborg kirke (listeført RA) og Uranienborg skole. 



2 

 
Bakgrunn for forslaget til detaljregulering er et behov for å vurdere om Uranienborg skole kan 
bygges ut med flerbrukshall for å dekke nye krav til kroppsøvingslokaler, samtidig som det stilles 
krav til flere spesialrom. 
 
Hensikten med planen er å regulere for bygging av idrettshall under Nordahl Rolfsens plass. 
Planforslaget legger rammer for utbygging av en flerbrukshall med garderobeanlegg under 
plassen. Det er foreslått en utbygging av anlegg på 40 m2 over terreng og 4 500 m2 under terreng. 
Hallen skal i skoletiden benyttes av Uranienborg skole til kroppsøving, og også til fellesrom for 
skolen. Etter skoletid vil hallen bli leid ut til idrettsformål. Hallen får full håndballbane, som kan 
deles i tre deler for parallell bruk av flere klasser/grupper. Hallen planlegges med en 
tribunekapasitet på 150 personer. Inngangen til idrettshallen blir lagt inn i terrenget bak dagens 
gymnastikksal, med adkomst fra Harelabbveien. Det blir opparbeidet en liten forplass ved 
inngangen, med murer og sittebenk i skråningen mot kollen som avslutter Nordahl Rolfsens plass 
mot Skovveien. Inngangsområdet blir universelt utformet. Dører for rømning fra hallen blir inn i 
muren som avgrenser Nordahl Rolfsens plass fra skolegården. 
 
Nordahl Rolfsens plass og kollen i øst vil bli opparbeidet igjen i hovedsak som i dag med mindre 
tilpassinger etter utbyggingen. Trappeanlegget fra kollen til plassen vil bli demontert, restaurert og 
bygd opp igjen. Det skal plantes nye trær på kollen. Hallen plasseres og utformes slik at de store 
trærne som avgrenser plassen og det store treet mot skolegården blir bevart. Synlige 
bygningselementer vil være inngangen til hallen og et ventilasjonstårn, som plasseres i 
grøtrabatten vest for plassen. Det vil bli brukt materialer som er tilpasset omgivelsene, 
Uranienborg kirke og skolen. Trerekkene langs Holtegata og det hollandske almetreet på Nordahl 
Rolfsens plass er foreslått regulert for bevaring. Eksisterende trær skal beskyttes i hele 
anleggsperioden. 
 
Det er ikke planlagt egne parkeringsplasser for idrettshallen. Sykkelparkering blir planlagt til 
felles bruk av skolen og hallen.  
 
I behandling av saken om elevtallsutviklingen i sentrum vest (byrådssak 50/13) ble det fattet 
følgende vedtak: Byrådet bes fremme sak om at hele området mellom Uranienborg skole og kirken 
reguleres til skoleformål. Vedtaket fra Byrådet vil medføre at Nordahl Rolfsens plass omreguleres 
fra Friområde – park til Undervisningsformål. Dette er i strid med anbefaling fra Plan- og 
bygningsetaten og Bymiljøetaten, samt overordnete føringer i Byøkologisk program. En endring 
fra dagens regulering til friområde/park vil bety en reduksjon av friområdearealet i Oslo. 
 
Det legges ut to plankart til offentlig ettersyn. Alternativene er like med unntak av 
reguleringsformålet. Alternativ I foreslår området regulert til grønnstruktur og park, og Alternativ 
II til uteområde for skolen. I begge alternativene reguleres Nordahl Rolfsens plass til hensynssone 
bevaring av kulturmiljø, og i begge alternativene vil området bli tilbakeført i hovedsak som i dag.  
 
Planområdet foreslås regulert til: 
Alternativ I : Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg (under terreng) – undervisning – park, 
Hensynssoner – bevaring kulturmiljø. 
Alternativ II : Bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg (under terreng) – undervisning – 
uteoppholdsareal (skole), Hensynssoner – bevaring kulturmiljø. 
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Planforslagene er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med 
at forslaget ikke faller inn under forskriftens virkeområde og derfor ikke skal konsekvensutredes.  
Plan- og bygningsetaten anbefaler Alternativ I. 
 
Etter offentlig høring vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 
innarbeidet. Saken planlegges oversendt til rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2014. 
 
Som kjent har bydelsutvalget tidligere avgitt flere uttalelser vedrørende bygging av barnehage på 
deler av samme areal som nå er planlagt for idrettshall.  
 
Innspill og bemerkninger til planforslaget merkes 201304672 og sendes til Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 10.02.2014.  
 
 
Utrykt vedlegg:  Forslagsstillers planbeskrivelse 

Risiko og sårbarhetsanalyse 
   Trafikkanalyse   
   Geoteknisk og bergteknisk beskrivelse 
   Referat fra trepleiebefaring 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Nordahl Rolfsens plass, gnr 213, bnr 439.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende deler av samme areal i forbindelse med 
planer for barnehageutbygging. Bydelsutvalget er bekymret for bydelens muligheter for full 
barnehagedekning, og ønsker primært ikke at planområdet skal tas i bruk til annet formål. 
 
Bydelsutvalget ønsker, hvis planområdet besluttes brukt til idrettsanlegg, sekundært å gi følgende 
bemerkninger til planforslaget: 
 
Bydelsutvalget er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering at Nordahl Rolfsens plass må sikres 
som en del av kulturmiljøet rundt Uranienborg kirke og som et bruksområde for nærområdet 
gjennom regulering til formålet grønnstruktur park og hensynssone bevaring av kulturmiljø.  
Bydelsutvalget går derfor inn for planforslagets alternativ I. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende grenser for Uranienborg barnepark opprettholdes i ny 
reguleringsplan, og ber om at etablering av et mindre lekeplassanlegg innenfor avmerket område 
tas med i prosjektet når terrenget skal tilbakeføres. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at plassering av luftetårn fra flerbrukshallen vurderes nøye i forhold til 
støy og siktlinjer. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien beskyttes i en eventuell 
utbyggingsfase på lik linje med trærne langs Holtegata. 
 
 
 








































































































































































































































































































































	Innkalling BU 25.2.14
	Tilleggskart BU I 25.2.14
	Tilleggskart BU II 25.2.14
	Sak 36/14 - Protokoll BU 28.1.14
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