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UNDERRETNING AV POLITISK PLANVEDTAK - TURBINVEIEN -
KWERNERBYEN

13NstNret Nedtok 05.03.2014 detaljreeulerine for Turbirn eien FreserNeien. lks ærnerk en. enr. 236' bnr. 42.

med sikte på å skaffe atkomst tileksisterende byening i KNærnerpIanens fell 12I nord for planområdet. Det
har også Nært et onske a Fjerne muligheten for eiennomkjorine fra EnebakkNeien mot Galeebere.

Omreguleringen gir er storre meareal for barnehagen og et bets delig oket areaI til friontrådene.

Vedtaket INder slik:

- Osht Ihmvre vedmr med hjemmel plun- og bigningsfingns g 12-12 dendjregulering med
reguleringsbesiemmelser for Tiabinlvien' Freserveivni i Kværnerhven. som reguleres til

Kombnien bebyggelse og boliga barnehage" komor
SonUerdselsanlegg og mknisk injrasirubur —khweveg, gang'sykkelveg gungveg, annen veggnum
&tusnuureah
Gronnuruktur —purk 1- 4)

som visrpci kum merken kuroimumer 20110022h. damr1 0-12013 ogrevider, 21 10 2013

Tiltak som lij em les i plan fremmet med bakerunn i priN at reauleringsforslau etter pb1 § 12-11. må være satt

i gane senest 5 år etter vedtak aN planen. Fristen kan etter soknad forlenees i 2 ar aN ganeen.

Vedtan plan er tilgjengelie gjennom Saksinnsyn på Plan- ou bNgninesetatens nensider

httly: NNNNa_phe_oslo_kommune.notsaksinnsNn_ Vedtan plankan ou reeuleringsbestemmelser kan også ses

Ned hernendelse Plan- oe 15Ngni ngsetatens kundesenter.

Orientering om reglene for klageadgang, erstatning og nn losni ne er vedlagt dette brev.

Eventuell klage over vedtakett må sendes Plan- og bygningsetaten senest 14.04.2014.

Vedlegg:

Vedlegg sak 201100228-64
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PLAN- OG BYGNINGSVI ATEN
Kundesenteret
Kontorservice

Delte dokumentet er elektronisk godkjent 20.03.2014 ao:

Heike Knoll - Soksheliandler

I gkelydende brev sendt til:

Barnas representant i plansaker. Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo, Pb. 9406 Grønland, 0135
Oslo, postmottak@bg@oslo.kommune.no
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass I, 0179 Oslo, postmottak@bre.oslo kommune.no
Byantikvaren, Pb. 2094 GrUnerlekka, 0505 Oslo, postmottalannbya.oslo kommune.no

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, v/bydelsadministrasjonen, Pb. 9406 Gronland, 0135 Oslo,
postmottak@bgo.oslo komrnune.no
Byrnitiøepten, Pb. 9336 Grønland, 0135 Oslo, postrnottak@bym.oslo.kommune.no
Deichrnanske bibliotek, Arne Garborgs plass 4, 0179 Oslo

Dei sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre ou sosiale tjenester. Rådhuset. 0037 Oslo.
postmottak@bynoslo kommunento
Eiendorns- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16. 0186 Oslo,

postmottak@eby oslo.kornrnunc no
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum, PostboksI259 Vika, 0111 Oslo, glenn@byfolk.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Postboks 8111 Dep.. 0032 Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Hafslund Nett„ 0247 Oslo, firrnapost@hafslund.no
Fljellnes consult AS. Posrboks 91 Mangl erud, 0612 OSLO, post@bjellnesconsulnno
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo v/ Per Brandsdal, Vellandsyeien 98 A. 0685 Oslo,
eobrandnajmnline.no

Lodalen Utvikling AS. Postboks 6666 St. Olays plass, 0129 OSLO, ragnar.murit@obos.no
Norges vassdrags- og energidirektorat. Region Øst, PosØoks 4223, 2307 Hamar, nvegilnve.no
Opplysningstjenesten i Bydel Gamle Oslo. Pb. 9406 Grønland, 0135 Oslo
Oslo Elveforum y/Ida Fossum Tønnesen, Olav Aukrusts vei 2F, 0785 Oslo, ida fossum@getmail.no
Oslo pobtidistrikt, Trafikkseksjonen, /frafikkplan, Postboks 8101 Dep. 2, 0030 Oslo. postoslo@politiehno

Renovasjonsetaten, Gjerdrums vei 10 B, Pb. 4533 Nydalen, 0404 Oslo, postmottak@remoslo.kommune.no
Rådet for funksjonshemmede i bydel Gamle Oslo v/ BU sekretær, Pb. 9406 Grønland, 0135 Oslo,
postmottak@bgo.oslo.kommune.no
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Rådhuset, 0037 Oslo,

postmottak@bynoslo.kommune.no
Syklistenes Landsforening, Pb 8883 Youngstorget, 0028 Oslo, oslo@syklistene no
Telenor Servicesenter for nettutb.. Postboks 7/ 50, 5020 Bergen, sfngntelenor com

Vann- og aylopsetaten, Pb. 4704 Sofienberg, 0560 Oslo, postmottak@vavAslo.kommune no
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ORIENTER1NG OM KLAGEREGLER, ERSTATNING OG INN LOSNING

KLAGEORGAN
Vedtaket kan priklages iii Miljøverndepartementet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9.
Departementet har i medhold av samme bestemmelse overfort sin myndighet Eylkesmannen i Oslo
og Akershus til å avgjore saker orn klage over vedtak fattet av direktøren for Plan- og bygningsetatcn-
.'byulviklingskomiteedbystyret.

KLAGEADRESSAT
Klagen ska1 scndes til:
Plan- og bygningsetaten, boks 364 Sentrum, 0102 Oslo.
Plan- og bygningselaten forbereder klagesak og sender klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

KLAGEFRIST
Dersom det ikke er angin en bestemt klagefrist i kunnelørincen av planvedtaket, vil klagefristen være 3
uker fra den dag dette brevet kom frem. Det cr tilstrekkelig at klagen er postlagt innen frislens utløp.
Dersom De klager for scnt, kan vi se bort fra klagen. Dc kan søke om å f forlenget fristen, men da må
De oppgi årsaken til at De ønsker det.

KLAGENS INNHOLD
De m presisere:
- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De onsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må underlegnes.

UTSETTING AV CHENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om De har klagerett, vil planen tre i kra ft straks den er vechatt og søknad om tiltak i samsvar med
planen vil kunne godkjennes. De kan imidlertid søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket til
klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (soke oppsettende virkning). Slik soknad sendes Plan- og
bygningsetaten og begrunnes. Plan- og bygningsetgens avgjørelse 0111 oppsettende virkning kan ikke
påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for Fylkesmannen til
ny vurdering

RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Med visse beurensninger har De ron til å se dokumcntene saken. Reglene om derte finnes
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- og bygningsetaten. De vil cla få
mermere veiledning em adgangen t11å klage, om fremgangsmåten og om reglenc for saksbehandlingen.

ERSTATN1NG OG INNLØSNING
Grunneiere kan i enkelte tilfelle ha relt til erstatning for tap ved reguleringsplan eller rett til å kreve
innløsning av eiendommen. Det følger av lovbestenmelsene nedenfor i hvilke tilfelle dette vil være
aktuelt:

P19. § 15-1. Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel
Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel angitt som areal til
offenthge trafikkområder, offemfige friområder, felesområder. fornyelsesområder eller tfl statens.
iIkes og kommunens bygninger og grav- og umehmder, og eendotumen innen fire år ikke blir
regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter
skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretan, hvis båndleggmgen medfører al eiendommen ikke
lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har cieren eller festeren samme krav
når bebyggelsen er Fjernet.

Pb1 § 15-2. Gninneiers rett til å kreve innløsning  .ed reguleringsplan
Medforer en regulenngsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt mecl samtykke av kommunen, etter
16-2. har rett til å ekspropricre en ubebygd ciendom i dens helhet, kan grunneieren eller festeren kreve
at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt lil til offentlig



trafikkområder, offentlige firområder, fellesområder, fornyelsesområder samt til statenk fylkets og

kommunens byeninger og grav- og urnelunder. Det samme gjelder når retten til ekspropriasjon

omfatter ubebygd del m en eiendom, dersom ekspropriasjonen vil føre til at eiendommen ikke lenger

kan anscs skikket til å nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige

forhold regningssvarende måte.

Krav ettcr første ledd må være satt frem senesi tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort ener § 12-

12 fmrde og femte ledd eller vedzak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd. Er grunnen bebygd, har

eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er Ciernet. Kravet må i så fall være satz frem

senest tre år etter dette tidspunkt.

Ebl. § 15.-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan

Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre

særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på armen

regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med mindre den erverver

eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme kielder hvis reguleringsplan medfører at eiendom som

bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering as

naturvernomnider etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med

naturvernloven § 20, § 2014 og § 20e.

Krav om erstatning må være satt frem senest tre ar etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12

fjerde og femte ledd, eller sedtak cr gjort kjent etter § 12-12 siste ledd.

Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så

fall sære satt frem senest tre år etter dette tidspunkt.

Erstaming for tap ved reguleringsplan som blir utarbeidet og vedtatt av departementet eller av

kommunen i mcdhold av § 6-4, skal når ikke armet er bestemt betales av staten når ikke annet er

bestemt.

Når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn

andre ciendommer i område, og verdien av disse som følge av delye er bfin bewdelig forringet, kan

deres ciere eller festere ved skjønn tilkjennes erstaming hos cieren av den forstnevnte eiendom.

Erstatningsbeløpet kan ikke settes høyere enn den verdiøkning som den bedre utnytting medfører for

vedkommende eiendons, etter fradrag for de refusjonsbeløp som eieren eller festeren i tilfelle er blitt

tilpliktet å betale i medhold av bestemmelsene i lovens kap 18 som følge av eiendommens utnysting.

Krav om erstatning må være satt frem senest tre måneder etter at byggetillatelse er giu Eier eller fester

av eiendom som eis bedre utnytting, kan kreve forhåndsskjønn til avgjørelse av erstatningsspørsmålet

når endelig reguleringsplan foreligger, Erstamingsbelopet forfaller tilbetaling når byggearbeider cr san

i gang, men tidligst tre måneder etter at belopet er endelig fastsau.

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da vankyvis

at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjo0 en feil slik at vedtaket blir

endret. Kravet må settes frem for Plan- og bygningselaten senest 3 uker etter at De har mottatt det nye

vedtaket. De kan også søke om å få dekket utgifier til nødvendig advokathjelp ener reglene om fritt

rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og Formuesgrenser. kylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om

dntte.


