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

Ellingsen Gotaas (H), Mette Kongshem (H), Sverre Lorentzen (H), Egil Heinert 
(A), Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV), 
Anne-Lise Bergenheim (V) 

Fravær: Ulf Hordvik (H)  
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 08.04.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
Per Willy Nysæter og Magnar Myklebust, Statsbygg orienterte om utbygging av nytt 
Nasjonalmuseum på tomten bak gamle Vestbanebygningen. Planlagt start på byggeprosessen 
(grunnarbeider) er i juni 2014 og ferdig bygning skal overleveres til Statsbygg i juni 2019. 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 08.04.2014 
 
 

Åpen halvtime:. 
 
Hanne Therese Erdal fra Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS hadde ordet til sak Mibu 
54/14, BU 110/14 på vegne av sameiet Hegdehaugsveien 27. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 18.03.2014 ble enstemmig godkjent  
 

Sak 54/14 
BU-sak 
110/14 
 

Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89 
Rammetillatelse oversendt til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for 
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til bebyggelsesplan for 
utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres krav om at klagen blir gitt 
oppsettelig virkning. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for 
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89. 
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Oslo trenger flere boliger. Høyere og tetter bebyggelse er i tråd med rådende 
politiske og miljømessige føringer.  
 
Bydelsutvalget har tillitt til at gjeldende regulering med dispensasjonsmuligheter 
ivaretas på en korrekt måte av PBE.  
 
Forslag til nytt avsnitt fra H: 
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Forslag fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot en stemme (1F) 
 
Forslag til vedtak med nytt avsnitt fra H ble vedtatt mot en stemme (1F) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for 
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til bebyggelsesplan for 
utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres krav om at klagen blir gitt 
oppsettelig virkning. 
 
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. 
 
 

Sak 55/14 
BU-sak 
111/14 
 

Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18 
Søknad om bruksendring oversendt til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring 
fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18, 1. etasje. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir tilrettelagt for 
universell utforming. 
 
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreslått løsning av UU-tilpassning hvor HC-
toalett og serveringsdisk er planlagt på ulike nivåer uten intern rampe i 
serveringslokalet. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Avsnitt tre utgår. 
 
Forslag til vedtak falt mot 1 stemme (1SV) 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) ble vedtatt mot 1 stemme: 
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VEDTAK: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring 
fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18, 1. etasje. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir tilrettelagt for 
universell utforming. 
 
 

Sak 56/14 
BU-sak 
112/14 
 

Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 
Rammesøknad om bruksendring 
Forespørsel om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring 
fra forretning til bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 
211, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til bevertning med forutsetning at etablering av adkomst for 
rullestolbrukere løses inne i lokalet. 
 
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri 
passasje på ca 140 cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en 
trafikkfarlig og uønsket løsning. Frognerveien har stor trafikk med 
bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet med stor fart på 
vei mot stoppested på Solli plass. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 57/14 
BU-sak 
113/14 
 

Ønske om bedre belysning i deler av Bydel Frogner  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir vurdert 
samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting av armaturer i 
Oslo. 
 
Bydelsutvalget peker på at behovet for bedre belysning er dokumentert fra 
Ungdomsrådet i bydelen og oppfattes spesielt viktig som trygghetsskapende 
tiltak. 
 
Nytt forslag til vedtak fra F: 
Bydelen er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 armaturer, men 
ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Frogner bydel som mangler lys. F.eks. 
veien / stien fra Folkemuseet til Oscarshall og Rodeløkka Kafe. Dette er en sti / 
vei som med fordel må / skal belyses på en skånsom måte. Det er nok med noen 
enkle pærer / armaturer for å belyse veien i den mørke årstid. Behovet for 
skånsom eller sterk belysning varierer fra sted til sted. Enkelte områder ss. 
gravlunder og naturområder skal belyses skånsomt av hensyn til dyr og fauna.  
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Bydelsutvalget ber derfor om at følgende veier og steder får skånsom belysning 
sammen med god belysning andre steder.  
 
Skånsom belysning: 
Oscarshallveien stien fra Folkemuseet via Rodeløkka 
Veien / stien fra Huk aveny til Huk langs Villa Grandes eiendom.  
Sti/vei mellom Skøyen skole og T-bane 
Området inne på Vestre gravlund 
Skarpsnoparken / Tinkern 

God belysning;  
Urra parken 
Oscarsgate  
Industrigata 
Veiene bak Nissen skole  
Odinsgate 
Eilert Sundts gate 
Lille Frogner allé 
Baldersgate 
Elisenberg 
Underhaugsveien  
Inne i Frognerparken v/Rosehagen) bak Madserud sykehjem  
Parkveien, 
Inkognito gaten i retning Uranienborgveien  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 armaturer, 
men ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Bydel Frogner som mangler lys. 
Behovet for bedre belysning er dokumentert av Ungdområdet i bydelen (sak 
73/13) med fokus på trygghetsskapende tiltak, samt i tidligere saker vedrørende 
belysning. 
 
Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om god belysning på følgende veier og 
plasser: Oscars gate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odins gate, Eilert 
Sundts gate, Lille Frogner allé, Balders gate, Elisenberg, Underhaugsveien, 
Parkveien, samt Inkognito gate i retning Uranienborgveien. 
 
Bydelsutvalget ber om skånsom belysning (av hensyn til flora og fauna) på 
følgende veier og stier: Frognerparken v/rosehagen bak Madserud sykehjem, 
Uranienborgparken, Oscarshallveien – stien fra Folkemuseet til Oscarshall og 
Rodeløkken kafé, gangvei langs villa Grande fra Huk til Huk aveny, samt 
området inne på Vestre gravlund. 
 
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir vurdert 
samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting av armaturer i 
Oslo. 
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 

Sak 58/14 
09/608 
 

Rammetillatelse (omgjort vedtak) – Niels Juels gate 31 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 59/14 
10/992 
 

Detaljregulering for Kruses gate 7 og 9 – trekking av saken 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 60/14 
14/328 
 

Ødelagt midtrabatt i Huk aveny 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 61/14 
14/312 
 

Orientering om temporære kunstprosjekter i Oslo 2014 
Mibu tar saken til orientering og ser fram til prosjektstart 
 

Sak 62/14 
12/990 
 

Tilbakemelding om vedlikehold av Skarpsnoparken 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 63/14 
 

Arbeider på Solli plass 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 64/14 
 

Asfaltering av gater, fortau og gang- og sykkelveier i Oslo kommune 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 65/14 
14/128 
 

Vedrørende omregulering Jacob Aalls gate 3B – sak til behandling i 
bydelsutvalget tirsdag 25. mars 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Møtet ble hevet kl. 19.10 
 
 
 

      
 
Elisabet Parmeggiani (H)       Inger Almqvist 
nestleder          sekretær 


