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Møteprotokoll 

1/14  

 

 

 

Møte: 

 

Bydelsutvalget 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 

Møtetid: 27.02.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

 

Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 

  

Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 

Anita Asdahl Hoff (H) 

Arild Gjervan (H) 

Lars Madsen (H) 

Ingrid Nyhus (H) 

Jane Steenbuch (H) 

Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

Carl Lindblad (A) 

Terje Bjøro (V) 

Mona Helene Grønlie Herzog (V) 

Arne Eugen Boysen (F),  

  

Forfall: Lene Mathisen (H) 

Åse Ryvarden (A) 

  

Som vara møtte:  Sunniva Borgen (H) 

Åse Thomassen (A)  

  

I tillegg møtte: Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 

Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 

Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet barn og unge 

Morten Christensen, bydelsingeniør 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 

Erle Grieg Astrup og Truls E. Astrup tok ordet til sak 8/14 Holmenkollveien 109 – Klage over 

Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. 

Dispensasjon fra reguleringsplan. 

 

Harald Nordstrand tok ordet til sak 40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til 

detaljregulering. Varsel om begrenset høring. 

 

Dag Flokkmann tok ordet til sak 9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan. 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 

Godkjenning av sakskart 

Innkallingen ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

30/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker skiklubb 

31/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 

32/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  

33/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 

34/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  

35/14 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre Aker 

36/14 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 

37/14 Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 17.02 - 31.03.2014. 

Forslag til detaljregulering 

38/14 Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny dobbeltgarasje mot friområde 

39/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Grindbakken barnehage for 

Høyre 

40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel om begrenset høring 

41/14 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 

42/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 

 

Følgende saker ble utsatt:  

14/14 Røahagan 49 A-F-Vedtak om dekning av sakskostnader. 

22/14 Gulleråsen stasjon 

 

Habilitet: 

 

Leder av komiteen, Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil i sak 9/14 og 10/14, som 

omhandlet Lybekkveien 18, fratrådte og forlot møtelokalet under behandlingen av disse 

sakene. Det var under behandlingen av disse to sakene 14 stemmeberettigede tilstede. 

 

 

Saker til behandling  

1/14 14/00021-1 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12. desember 2013 5 

2/14 14/00044-1 Bydelsdirektørens driftsorientering 6 
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3/14 14/00118-2 Regnskap 2013 7 

4/14 14/00003-2 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 8 

5/14 12/01824-9 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 9 

6/14 14/00009-2 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 

Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 
10 

7/14 13/01526-2 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 11 

8/14 14/00002-2 

Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

12 

9/14 13/00277-20 

Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

15 

10/14 13/00277-21 
Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om 

støyskjerm 
16 

11/14 13/00399-9 
Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 

13.01.14 - 24.02.2014 detaljregulering 
19 

12/14 14/00001-2 
Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig 

ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 
21 

13/14 14/00102-2 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 22 

14/14 13/00770-21 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 23 

15/14 13/00305-26 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 24 

16/14 13/00421-7 
Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 

Nærbutikken Røa 
25 

17/14 13/00830-9 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 26 

18/14 13/01472-11 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 27 

19/14 14/00111-1 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 28 

20/14 14/00131-1 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 29 

21/14 13/01215-7 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 30 

22/14 13/00841-12 Gulleråsen stasjon 32 

23/14 12/01246-7 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Fremskrittspartiet - Orientering om valgstyrets vedtak 
33 

24/14 13/01250-9 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Arbeiderpartiet - orientering om valgstyrets vedtak 
34 
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25/14 12/01246-8 
Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 

Sætra barnehage for Fremskrittspartiet 
35 

26/14 14/00060-1 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 36 

27/14 14/00045-1 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 37 

28/14 14/00047-1 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 38 

29/14 12/01370-12 
Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av 

detaljregulering 
40 

30/14 14/00160-2 
Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre 

Aker skiklubb 
42 

31/14 13/01023-7 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 43 

32/14 14/00168-1 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  46 

33/14 13/00604-7 
Underretning om politisk vedtak, detaljregulering 

Voksenkollveien 19 
47 

34/14 13/00305-27 
Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og 

servicesenter  
48 

35/14 13/00423-56 
Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre 

Aker 
49 

36/14 14/00172-2 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 50 

37/14 12/00723-8 
Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn 

fra 17.02 - 31.03.2014. Forslag til detaljregulering 
51 

38/14 14/00162-2 
Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny 

dobbeltgarasje mot friområde 
52 

39/14 12/00742-21 
Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 

Grindbakken barnehage for Høyre 
53 

40/14 12/01565-18 
Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel 

om begrenset høring 
54 

41/14 14/00228-1 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 56 

42/14 14/00233-1 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 57 
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Saker til behandling 

 

1/14 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12. desember 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 1/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. desember 2013. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. desember 2013. 
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2/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 2/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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3/14 Regnskap 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 3/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 

uttalelse.  

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 

uttalelse.  
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4/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 

3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 2/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 

2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 2/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 

2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteen og Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 

2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 
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5/14 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 2/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 5/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 2/14 

 

 

Møtebehandling 

Carl Lindblad (A) fremmet følgende forslag til tillegg: 

 

Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 

innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 23.01.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget 

Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 

vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 

det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 

areal i Oslo. 

 

Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 

befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 

 

Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 

innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Nettplan Stor-Oslo – Innspill til konseptvalg 

og kvalitetssikring til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Nettplan Stor-Oslo – Innspill til konseptvalg 

og kvalitetssikring til orientering. 

 

 

 

  



 

 10  

 

6/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 

Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 4/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 6/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 4/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 

forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 

skjenketid til kl. 03.00. 

Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 

 

Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 

ubehag for omkringboende. 

 

Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 

- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 

- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 
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7/14 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 3/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 7/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 3/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om innspill til Tryvann vinterpark – Bestilling av 

oppstartsmøte til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om innspill til Tryvann vinterpark – Bestilling av 

oppstartsmøte til orientering. 
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8/14 Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 

reguleringsplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 8/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

2/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 

følgende vedtak 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag : 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

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

gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrensen.  

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

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

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

til følge med følgende begrunnelse: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det vektige grunner til for å dispensere fra 

Reguleringsplaner- og bestemmelser, det skal være unntaket - ikke regelen, og noe ingen har 

krav på. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål da de ulike planene som oftest har vært 

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, Oslo bystyre. Dette gjelder spesielt for øvre del av Holmenkollområdet da det er 

vedtatt ulike reguleringsplaner for området for å ta hensyn til at det har stor betydning for 

Bystyrets overordnete vedtak om å bevare byens Blå-Grønne profil.  

I denne saken gjelder det ønske om en betydelig økning av U-grad fra maksimal utnyttelse på 

0,06 til 0,206, fra 6 % til 12 %, som er over en dobling av utnyttelsesgraden. I tillegg må det 
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medtas at det her søkes om to boliger til tross for at tomten er under minstekravet på 2,5 mål 

for en bolig, og at det derfor søkes om dispensasjon fra regulert avstand til naboer fra 10m til 

4,8m slik at husene kunne plasseres bedre på tomten.  

En så stor endring av dagens reguleringsbestemmelser må derfor kreve en omregulering og 

ikke gis tillatelse ved utstrakt bruk av dispensasjoner. Denne tomten ligger også fremskutt 

ovenfor Holmenkollveien. Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at de omsøkte 

dispensasjoner fra reguleringsplanen, som må ha overveiende hensyn som taler for 

dispensasjon i henhold til § 19-2, ikke foreligger i denne saken. Bydelsutvalget mener 

derfor at ulempene er klart større enn fordelene.  

Vestre Aker bydelsutvalg har merknad til at vilkåret for Plan- og bygningsetatens 

dispensasjon er at Tiltakshaver følger en utenomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og 

terreng. Denne forpliktelsen er allerede brutt ved at Tiltakshaver har snauhugget tomten, noe 

som bekreftes ved befaring, før det er satt i gang noen byggearbeid på denne og nabotomten, 

som samme Tiltakshaver skal bebygge. Ved en slik handling brytes også Bystyrets 

overordnete vedtak om bevaring av Oslos Blå-grønne profil, og hensikten med 

reguleringsplanen i dette området i tråd med Holmenkollvedtektene. Ved å gi dispensasjon fra 

utnyttelsesgraden og minsteavstand til nabogrenser vil det bli umulig å tilbakeføre vegetasjon 

slik at Holmenkollvedtektene oppfylles, mens en utnyttelsesgrad i henhold til bestemmelsene 

vil gi et betydelig større areal hvor naturen tilbakeføres.  

Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 

Venstre fremmet følgende forslag: 

 

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

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

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til 

nabogrense. 

 

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

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

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

ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 

 

Votering 

Det var 15 stemmeberettigede til stede ved avstemmingen. 

 

Høyres forslag: 

13 medlemmer stemte for Høyres forslag (10H+2A+1F). 

2 medlemmer stemte mot Høyres forslag (2V). 

 

Venstres forslag: 

2 stemte for Venstres forslag (2V). 

13 stemte mot Venstres forslag (10H+2A+1F).  

 

Høyres forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

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

gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrensen.  

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

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

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

til følge med følgende begrunnelse: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det vektige grunner til for å dispensere fra 

Reguleringsplaner- og bestemmelser, det skal være unntaket - ikke regelen, og noe ingen har 

krav på. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål da de ulike planene som oftest har vært 

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, Oslo bystyre. Dette gjelder spesielt for øvre del av Holmenkollområdet da det er 

vedtatt ulike reguleringsplaner for området for å ta hensyn til at det har stor betydning for 

Bystyrets overordnete vedtak om å bevare byens Blå-Grønne profil.  

I denne saken gjelder det ønske om en betydelig økning av U-grad fra maksimal utnyttelse på 

0,06 til 0,206, fra 6 % til 12 %, som er over en dobling av utnyttelsesgraden. I tillegg må det 

medtas at det her søkes om to boliger til tross for at tomten er under minstekravet på 2,5 mål 

for en bolig, og at det derfor søkes om dispensasjon fra regulert avstand til naboer fra 10m til 

4,8m slik at husene kunne plasseres bedre på tomten.  

En så stor endring av dagens reguleringsbestemmelser må derfor kreve en omregulering og 

ikke gis tillatelse ved utstrakt bruk av dispensasjoner. Denne tomten ligger også fremskutt 

ovenfor Holmenkollveien. Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at de omsøkte 

dispensasjoner fra reguleringsplanen, som må ha overveiende hensyn som taler for 

dispensasjon i henhold til § 19-2, ikke foreligger i denne saken. Bydelsutvalget mener 

derfor at ulempene er klart større enn fordelene.  

Vestre Aker bydelsutvalg har merknad til at vilkåret for Plan- og bygningsetatens 

dispensasjon er at Tiltakshaver følger en utenomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og 

terreng. Denne forpliktelsen er allerede brutt ved at Tiltakshaver har snauhugget tomten, noe 

som bekreftes ved befaring, før det er satt i gang noen byggearbeid på denne og nabotomten, 

som samme Tiltakshaver skal bebygge. Ved en slik handling brytes også Bystyrets 

overordnete vedtak om bevaring av Oslos Blå-grønne profil, og hensikten med 

reguleringsplanen i dette området i tråd med Holmenkollvedtektene. Ved å gi dispensasjon fra 

utnyttelsesgraden og minsteavstand til nabogrenser vil det bli umulig å tilbakeføre vegetasjon 

slik at Holmenkollvedtektene oppfylles, mens en utnyttelsesgrad i henhold til bestemmelsene 

vil gi et betydelig større areal hvor naturen tilbakeføres.  

Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 
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9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 9/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

3/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

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

rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  

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

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

 

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

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

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

rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  

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

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

 

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

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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10/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 10/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

4/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 

følgende vedtak 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

BU-leder fremmet følgende forslag til brev til Plan- og bygningsetaten, og ba om fullmakt til 

å sende et nær likelydende brev til Fylkesmannen, som legges frem for bydelsutvalget i møte 

10.04.2014: 

 

Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 

18 datert den 03.02.2014 

 

Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 

ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 

 

Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen 

som er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig 

sak som å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i 

saken, må det forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en 

underkomite som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget 

samt gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære 

relasjoner» til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 

 

Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn 

til bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til 
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den sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens 

fullmakter i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik 

overføring medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og 

ingen kan overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det 

foreligger et nytt bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen 

vedtaksmyndighet innen de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da 

det ville medført et ugyldig vedtak.  

 

Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi 

har redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg 

å spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 

parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 

nødvendige tiltak ville vært gjort.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 

det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 

av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 

norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 

vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 

sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det 

i selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir 

det tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 

Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 

grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 

integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 

en sak uavhengig av hvem det gjelder.  

 

Votering 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen. 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalgets leder forfatter to brev som sendes til Fylkesmannen og Plan- og 

bygningsetaten. Brevene legges frem i bydelsutvalgets møte 10.04.2014 

 

Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 

18 datert den 03.02.2014 

 

Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 

ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 

 

Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen 

som er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig 

sak som å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i 

saken, må det forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en 
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underkomite som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget 

samt gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære 

relasjoner» til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 

 

Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn 

til bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til 

den sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens 

fullmakter i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik 

overføring medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og 

ingen kan overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det 

foreligger et nytt bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen 

vedtaksmyndighet innen de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da 

det ville medført et ugyldig vedtak.  

 

Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi 

har redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg 

å spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 

parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 

nødvendige tiltak ville vært gjort.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 

det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 

av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 

norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 

vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 

sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det 

i selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir 

det tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 

Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 

grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 

integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 

en sak uavhengig av hvem det gjelder. 

 

 

  



 

 19  

 

11/14 Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 13.01.14 

- 24.02.2014 detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 11/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

5/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Arild Gjervan (H) fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 

 

- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 

- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 

 

som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 

ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 

 

- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 

- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 

 

som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 

ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 

 

- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 

- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 

 

som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 

ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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12/14 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 

23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 12/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

6/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 etter 

fullmakt fra Arbeidsutvalget og fattet følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 

barnehage på dette området. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 

Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 

Detaljregulering til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 

Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 

Detaljregulering til orientering 
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13/14 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 13/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

7/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

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

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 
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14/14 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 14/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A-F 

til orientering. 

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes.  

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken utsettes.  
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15/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 3/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 15/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  

24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  

24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
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16/14 Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 

Nærbutikken Røa 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 6/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 16/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 6/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 

Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 

Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 
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17/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 4/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 17/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 4/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 

og leders kommentarer til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 

og leders kommentarer til orientering. 
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18/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 5/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 18/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 

leders kommentarer til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 

leders kommentarer til orientering. 
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19/14 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 8/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 19/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 8/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan få prolongert sin hjemmel som 

fastleger ett år av gangen til max fylte 75 år, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 

tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan få prolongert sin hjemmel som 

fastleger ett år av gangen til max fylte 75 år, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 

tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris 
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20/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 7/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 20/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 7/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2013 til orientering. 

  

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2013 til orientering. 
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21/14 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 3/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 21/14 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 

 

Nr. Navneforslag 

1 Gråseterveien 

2 Ospeskogveien 

3 Gamle Heggelivei 

4 Bergendalsveien 

5 Gransveien 

6 Lønnåsveien 

7 Åmot grustak 

8 Nye Heggelivei 

9 Langliveien 

10 Heikampveien 

11 Elveliveien 

12 Sakariasveien 

13 Svartorseterveien 

14 Grøttumsveien 

15 Akevittsvingen 

16 Tangenveien 

17 Zinoberstubben 

18 Styggdal´n 

19 Byveien 

20 Jegersborgveien 

21 Strømsbråtaveien 

 

Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 

 

Bydelsutvalget anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen 

vel og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 

lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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Møtebehandling 

Venstre fremmet følgende endringsforslag: 

 

Navneforslag 18 Styggdal’n foreslås endret til Styggdalen. Selv om uttalen Styggdal’n er 

innarbeidet, mener Venstre at stavemåten bør være korrekt norsk. I områder hvor det er 

naturlig å uttalen ordet «dalen» som «dal’n» er det ikke vanlig å skrive stedsnavn på denne 

måten. Det blir derfor unaturlig å gjøre det i Sørkedalen. 

 

Votering 

13 stemte for Venstres endringsforslag (9H+1A+2V+1F) 

2 stemte mot Venstres endringsforslag (1H+1A) 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag med Venstres endringsforslag ble vedtatt med 13 

mot 2 stemmer. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 

 

Nr. Navneforslag 

1 Gråseterveien 

2 Ospeskogveien 

3 Gamle Heggelivei 

4 Bergendalsveien 

5 Gransveien 

6 Lønnåsveien 

7 Åmot grustak 

8 Nye Heggelivei 

9 Langliveien 

10 Heikampveien 

11 Elveliveien 

12 Sakariasveien 

13 Svartorseterveien 

14 Grøttumsveien 

15 Akevittsvingen 

16 Tangenveien 

17 Zinoberstubben 

18 Styggdalen 

19 Byveien 

20 Jegersborgveien 

21 Strømsbråtaveien 

 

Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 

 

Bydelsutvalget anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen 

vel og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 

lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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22/14 Gulleråsen stasjon 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 22/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 

dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 

til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 

Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 

partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 

annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 

gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 

 

BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 

løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 

skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 

 

Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 

uke. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken utsettes.  
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23/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Fremskrittspartiet - Orientering om valgstyrets vedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 23/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Fremskrittspartiet til 

orientering. Dag Myhre trer inn som 4. vara for Fremskrittspartiet til bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Fremskrittspartiet til 

orientering. Dag Myhre trer inn som 4. vara for Fremskrittspartiet til bydelsutvalget. 
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24/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Arbeiderpartiet - orientering om valgstyrets vedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 24/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til 

orientering. Per Anders Hildhe Kleppe trer inn som 5. vara for Arbeiderpartiet til 

bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til 

orientering. Per Anders Hildhe Kleppe trer inn som 5. vara for Arbeiderpartiet til 

bydelsutvalget. 
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25/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Sætra 

barnehage for Fremskrittspartiet 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 25/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Henrik Gjerding (F) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i Sætra 

barnehage etter Christian von Reusch (F) som har flyttet fra bydelen. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Henrik Gjerding (F) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i Sætra 

barnehage etter Christian von Reusch (F) som har flyttet fra bydelen. 

 

 

 

 

  



 

 36  

 

26/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 26/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 
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27/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 27/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 13. februar 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 13. februar 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 13. februar 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 

 

Tas til orientering 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 13. februar 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 13. februar 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 13. februar 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 

 

Tas til orientering. 
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28/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 28/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

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

klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – 

sak trukket. 

3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 

rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 

vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 

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

sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

6. Kopi av e-post fra Styreleder i Øvre Smestadvei Vel av 10.1.2014 vedrørende Innspill 

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

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

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

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

skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 

9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 

styremedlemmer til helseforetakene. 

10. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.01.2014 vedrørende 

Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 

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

vedtak om støydispensasjon. 

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

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 

13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 

BU-sak 33/13. 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

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

klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – 

sak trukket. 
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3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 

rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 

vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 

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

sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

6. Kopi av e-post fra Styreleder i Øvre Smestadvei Vel av 10.1.2014 vedrørende Innspill 

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

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

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

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

skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 

9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 

styremedlemmer til helseforetakene. 

10. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.01.2014 vedrørende 

Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 

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

vedtak om støydispensasjon. 

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

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 

13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 

BU-sak 33/13. 

 

Tas til orientering. 
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29/14 Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 29/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

9/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Frank Aubert (A) støttet Høyres innspill. 

Votering 

 

Forslaget med enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Innspill fra Høyre: 

 

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

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

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

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

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

Analyseplansje 5 av 9.  

 

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

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

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

negativt enn for de fleste andre. 

 

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

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

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  



 

 41  

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

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

 

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

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

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

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

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

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

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

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

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

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

Analyseplansje 5 av 9.  

 

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

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

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

negativt enn for de fleste andre. 

 

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

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

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

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

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

 

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

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

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

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

stillingtagen ved forrige korsvei. 
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30/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker 

skiklubb 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 10/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 30/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

10/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 

Skiklubb. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 

Skiklubb. 
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31/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 

3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

11/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyres gruppe fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 

63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 

slikt anlegg. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 

 

Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 

reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 

det gjelder plassering av lyskastere. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 

63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 

slikt anlegg. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 

 

Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 

reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 

naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 

63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 

anlegg. 
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Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 

område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 

kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 

 

Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 

 

 Er rett ved Midtstuen skole. 

 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 

 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 

kollenhopp. 

 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 

Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 

 

Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 

reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 

naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 

63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 

anlegg. 

 

Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 

område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 

kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 

 

Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 

 

 Er rett ved Midtstuen skole. 

 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 

 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 

kollenhopp. 

 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 

Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
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Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 

reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 

naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 

63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 

anlegg. 

 

Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 

område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 

kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 

 

Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 

 

 Er rett ved Midtstuen skole. 

 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 

 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 

kollenhopp. 

 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 

Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 
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32/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 10/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 32/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 10/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 

orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 

orientering. 
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33/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 12/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 33/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

12/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 

Voksenkollveien 19 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 

Voksenkollveien 19 til orientering. 
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34/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 11/14 

2 Bydelsutvalget 27.02.2014 34/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 11/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 

orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 

orientering. 
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35/14 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 35/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar referatet fra startmøtet budsjettoppfølging 2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar referatet fra startmøtet budsjettoppfølging 2014 til orientering. 
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36/14 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 36/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra 

reguleringsplanen slik at det kan etableres helseforetak i underetasjen og 1. etasje og frisør i 2. 

etasje. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra 

reguleringsplanen slik at det kan etableres helseforetak i underetasjen og 1. etasje og frisør i 2. 

etasje. 
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37/14 Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 

17.02 - 31.03.2014. Forslag til detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 37/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget for Vettakollen høydebasseng. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget for Vettakollen høydebasseng. 
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38/14 Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny dobbeltgarasje mot 

friområde 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 38/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser, men det forutsettes at tiltak ikke hindrer eller 

forringer allmenhetens tilgang til eller bruk av atkomsten og friarealet. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser, men det forutsettes at tiltak ikke hindrer eller 

forringer allmenhetens tilgang til eller bruk av atkomsten og friarealet. 
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39/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 

Grindbakken barnehage for Høyre 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 39/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

__________________ oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i 

Grindbakken barnehage etter Sunniva Borgen (H) 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Grindbakken barnehage er  

Anita Asdahl Hoff (H) 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Anita Asdahl Hoff (H) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i 

Grindbakken barnehage etter Sunniva Borgen (H) 
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40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel om 

begrenset høring 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 40/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker støtter forslaget til detaljregulering som ivaretar viktig vegetasjon/trær på 

eiendommen. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

"I forbindelse med et mulig nytt byggeprosjekt på denne eiendommen i 2011, uttalte Vestre 

Aker bydelsutvalg at man kunne akseptere en viss økning av dagens BYA på 12% i henhold 

til gjeldende reguleringsplan. 

 

Tiltakshaver la frem et prosjekt som medførte en økning av BYA på 100%, fra 12% til 24%. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fant det ikke riktig å gi dispensasjon til en så stor økning av BYA 

og mente at det det var korrekt å gå veien om en reguleringsendring. 

 

Tiltakshaver søkte om en reguleringsendring til BYA 24% med en del spesielle 

reguleringsbestemmelser. Vestre Aker bydelsutvalg aksepterte at denne tomten, med dens 

beliggenhet i et område med variert bebyggelse, kunne ha en BYA på 24%, i tråd med 

Småhusplanens bestemmelser. 

 

I Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak i BU sak 82/13 fremgår at de spesielle 

reguleringsbestemmelser som ble foreslått ikke kunne aksepteres, og vi anbefalte at 

Småhusplanens generelle reguleringsbestemmelser skulle gjelde. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder sitt tidligere vedtak og ber om at Småhusplanens 

generelle bestemmelser skal være gjeldende ved utbygging av eiendommen. 

 

Det er ikke ønskelig å gjøre de foreslåtte tegninger til en bindende del av denne 

reguleringsplanen, kun bevaring av trærne." 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

I forbindelse med et mulig nytt byggeprosjekt på denne eiendommen i 2011, uttalte Vestre 

Aker bydelsutvalg at man kunne akseptere en viss økning av dagens BYA på 12% i henhold 

til gjeldende reguleringsplan. 
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Tiltakshaver la frem et prosjekt som medførte en økning av BYA på 100%, fra 12% til 24%. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fant det ikke riktig å gi dispensasjon til en så stor økning av BYA 

og mente at det det var korrekt å gå veien om en reguleringsendring. 

 

Tiltakshaver søkte om en reguleringsendring til BYA 24% med en del spesielle 

reguleringsbestemmelser. Vestre Aker bydelsutvalg aksepterte at denne tomten, med dens 

beliggenhet i et område med variert bebyggelse, kunne ha en BYA på 24%, i tråd med 

Småhusplanens bestemmelser. 

 

I Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak i BU sak 82/13 fremgår at de spesielle 

reguleringsbestemmelser som ble foreslått ikke kunne aksepteres, og vi anbefalte at 

Småhusplanens generelle reguleringsbestemmelser skulle gjelde. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder sitt tidligere vedtak og ber om at Småhusplanens 

generelle bestemmelser skal være gjeldende ved utbygging av eiendommen. 

 

Det er ikke ønskelig å gjøre de foreslåtte tegninger til en bindende del av denne 

reguleringsplanen, kun bevaring av trærne. 
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41/14 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 41/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Redusere antall sykehjemsplasser med 8, fra 354 til 346  kr 4 000 

2. Øke saldering av hjemmesykepleie med 800 timer   kr    600 

3. Øke saldering av lønnsskrap alle enheter    kr 2 800 

4. Øke saldering barnevern      kr 1 094 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

 
1. Redusere antall sykehjemsplasser med 8, fra 354 til 346  kr 4 000 

2. Øke saldering av hjemmesykepleie med 800 timer   kr    600 

3. Øke saldering av lønnsskrap alle enheter    kr 2 800 

4. Øke saldering barnevern      kr 1 094 
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42/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 27.02.2014 42/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget godkjenner plan for omstilling for budsjett 2014. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget godkjenner plan for omstilling for budsjett 2014. 

 

 

 

 

Oslo, 27.02.2014 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 


