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Møteprotokoll 

2/14  

 

 

 

Møte: 

 

Bydelsutvalget 

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

Møtetid: 10.04.2014 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) 

Lene Mathisen (H) 

Jane Steenbuch (H) 

Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

Carl Lindblad (A) 

Mona Helene Grønlie Herzog (V) 

Arne Eugen Boysen (F), 

  

Det var 15 stemmeberettigede til stede fra kl. 17.20, sak 45/14 

 

Forfall: Åse Ryvarden (A) 

Terje Bjøro (V) 

  

Som vara møtte:  Mehmet Naci Akkøk (V) 

Åse Thomassen (A) 

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 

Elin Kate Målsnes enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 

Marit Gunnes, enhetsleder sosial/NAV 

Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 

Edith Aars, enhetsleder barnehager 

Morten Christensen, bydelsingeniør 
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Møtesekretær: Berit Nilsen 

  

 

Åpen halvtime 

Anne Merethe Nicolaysen til ordet til sak 47/14 Budsjett 2014-Plan for omstilling – del 2, og 

talte varmt for at det fantastiske tilbudet “Åpen barnehage” ikke må nedlegges.. 

 

Arnaud Sanchis tok ordet til sak 66/14 vedlegg 12 Kopi av brev fra Fylkesmannen av 

02.04.2014. 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 

68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 

69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, Bademeldingen og 

manglende administrativ oppfølging 

70/14 Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 

71/14 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 

 

Saker til behandling 

44/14 14/00021-3 Protokollen fra møte i bydelsutvalget 27. februar 2014 4 

45/14 14/00044-3 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 

46/14 14/00321-1 Rapportering på aktivitet og måltall pr.28.02.2014 6 

47/14 14/00233-3 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 7 

48/14 14/00273-2 

Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og 

bygningsetatens avslag på søknad om opprettelse av to 

boenheter, fasadeendring og endret planløsning. Dispensasjon 

fra reguleringsplan. 

8 

49/14 14/00316-2 

Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens 

avslag på søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - 

dispensasjon fra reguleringsplan  

11 

50/14 12/01824-14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 12 

51/14 14/00189-2 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 

grønn" til offentlig ettersyn 
13 

52/14 14/00249-2 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 14 

53/14 14/00302-2 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av 15 
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detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 

offentlig ettersyn 

54/14 13/00277-30 
Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om 

støyskjerm 
18 

55/14 13/00841-14 Gulleråsen stasjon 19 

56/14 13/00612-8 Behandling av søknader om sykehjemsplass 21 

57/14 13/00305-34 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 22 

58/14 14/00285-2 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 3. mars 2014 
23 

59/14 12/00146-24 
Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  
24 

60/14 14/00156-33 Frivillighetsmidler 2014 26 

61/14 13/00946-13 Status barnehager Bydel Vestre Aker 29 

62/14 14/00148-3 
Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av 

kommunal bolig 
30 

63/14 14/00301-2 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 31 

64/14 14/00060-3 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 32 

65/14 14/00045-3 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 33 

66/14 14/00047-3 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 34 

67/14 14/00338-1 Trafikksituasjonen i Holmenveien 36 

68/14 14/00339-1 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 37 

69/14 14/00337-1 
Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, 

Bademeldingen og manglende administrativ oppfølging 
38 

70/14 12/01235-14 
Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 

148 
40 

71/14 12/01235-17 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 42 
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Saker til behandling 

 

44/14 Protokollen fra møte i bydelsutvalget 27. februar 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 44/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 27. februar 2013. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 27. februar 2013. 

 

 

 

 

 

  



 

 5  

 

45/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 45/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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46/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr.28.02.2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 46/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 
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47/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 47/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. 26,47 årsverk reduseres med de konsekvenser dette medfører i redusert tjenestetilbud i 

henhold til sakens dokumenter. 

2. Budsjettet justeres ned med 9,32 mill. kroner som fordeles på tilhørende KOSTRA 

funksjon. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

 

1. 26,47 årsverk reduseres med de konsekvenser dette medfører i redusert tjenestetilbud i 

henhold til sakens dokumenter. 

2. Budsjettet justeres ned med 9,32 mill. kroner som fordeles på tilhørende KOSTRA 

funksjon. 
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48/14 Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og bygningsetatens 

avslag på søknad om opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret 

planløsning. Dispensasjon fra reguleringsplan. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 14/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 48/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

14/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre og Venstre fremmet følgende omforente forslag: 

  

“Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 

21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 

fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 

opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 

  

BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 

er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 

seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 

settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 

eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  

 

Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 

reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 

bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 

husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 

 

BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 

parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 

  

BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 

  

Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 

  

Saken sendes PBE for nytt vedtak.” 

 

Votering 

 

Høyre og Venstres omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

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

21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 

fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 

opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 

  

BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 

er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 

seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 

settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 

eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  

 

Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 

reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 

bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 

husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 

 

BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 

parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 

  

BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 

  

Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 

  

Saken sendes PBE for nytt vedtak 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

13 stemte for omforent forslag (10H+2A+1F)  

2 stemte mot omforent forslag (2V). 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens omforente forslag ble vedtatt med 13 stemmer 

(10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

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

21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 

fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 

opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 

  

BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 

er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 

seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 
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settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 

eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  

 

Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 

reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 

bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 

husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 

 

BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 

parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 

  

BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 

  

Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 

  

Saken sendes PBE for nytt vedtak 
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49/14 Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - dispensasjon fra 

reguleringsplan  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 15/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 49/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

15/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

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

15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 

ledd. 

 

Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

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

15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 

ledd. 

 

Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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50/14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 16/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 50/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

16/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 

konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 

konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 

 

 

 

 

  



 

 13  

 

51/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 

offentlig ettersyn 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 17/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 51/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

17/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 
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52/14 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 18/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 52/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

18/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 

igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle 

Hovseter. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 

igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 

igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 
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53/14 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av detaljregulering med 

konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 19/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 53/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

19/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Møtebehandling 

Forslag til vedtak fra F, A og H. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at en noe begrenset utgave av Alternativ 1 er klart å 

foretrekke da vi mener at boliger i dette området må være glimrende i en by som forventer en 

befolkningsvekst på flere titalls tusen mennesker i årene fremover. I disse omgivelsene med 

nærhet til skog og mark og dermed tilgang til å dyrke friluftsinteresser, blir boforholdene 

vesentlig bedre for familier enn i indre by med mye høyere forurensning. På denne bakgrunn 

stiller bydelsutvalget seg helt uforstående til påstanden i dokumentet hva gjelder at tiltaket 

skal være i konflikt med PBL § 4, for via dette området går det stier inn i Marka, ned i 

Mærradalen og inn i Husebyskogen, som alle er områder som på ingen måte pr. i dag kan 

betegnes å være utnyttet til sine grensebelastninger. Selv ikke Gardens relativt sterke bruk av 

Husebyskogen som øvelsesområde i mange år, medfører at denne skogen er sterkt nedslitt. 

Derimot kunne skjøtselen av disse nærområdene vært langt bedre, blant annet ved vedlikehold 

av stier, fjerning av trær som har veltet og tidvis ligger over stiene, og spesielt fjerning av 

fremmede arter.  

 Vestre Aker bydelsutvalg mener at det foreslåtte antall etasjer er for høyt da fjernvirkningen 

for bygg på 8 etasjer blir for stor på et høydedrag som denne tomten er. Vestre Aker 

bydelsutvalg mener at bygg med ulike høyder med maksimum 6 etasjer er vesentlig bedre. 

For BU er antall etasjer mye viktigere enn antall m2. 

Vestre Aker bydelsutvalg vil også påpeke at Planområdet ligger glimrende til hva gjelder 

kollektivtilbud da Flybussen, busslinje 46, Hovseter stasjon og busslinjene 47 a og b har 
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holdeplasser innen 350 m. Og samtidig er det en liten kolle mellom Sørkedalsveien og 

Planområdet, som medfører at miljøforurensningen fra den meget høye trafikken i 

Sørkedalsveien vil ha mindre påvirkning enn man kan forvente i sentrale strøk av byen. 

Vestre Aker bydelsutvalg vil likevel påpeke at en så stor utbygging uansett påvirker de 

samfunnsmessige infrastrukturene som økt biltrafikk og behov for skoleplasser medfører. Det 

er derfor meget viktig at skolen på «Storebrandtomten» etableres raskest mulig slik at 

skolegrensene kan endres så flere barn fra områdene vest for skolen vil få tilhørighet til den 

skolen. Dermed skapes det plass på Huseby skole, som lenge har vært full. En utbygging av 

Hovseter ungdomsskole har vært påkrevet i årevis, men nå MÅ sentrale myndigheter ta inn 

over seg alvoret for skolens situasjon og bygge den ut så fort som mulig, noe som lett kan 

gjøres ved arealene mot og ved Hovseterhjemmets parkeringsarealer, som også eies av Oslo 

kommune. 

Røatunnelen er vedtatt i Oslopakke 3 med oppstart i 2016. Denne tunnelen blir ved en så høy 

utbyggingen her enda viktigere, slik at økt trafikk ut av bydelen vestover ikke medfører 

ytterligere miljøforurensning av senterområdet Røa. Som vel kjent for etaten så foregår 

fremdeles den bymessige fortettingen på Røa, vedtatt av Bystyret med 650 nye boliger, og 

dermed vil enda flere boliger bli negativt påvirket av en eventuell økning av 

gjennomkjøringen, som i dag er på hele 74 %. Bydelsutvalget anmoder derfor på det sterkeste 

sentrale etater å forsere planarbeidet for tunnelen. Vi mener også at det trafikale kaoset ved 

Smestadkrysset må det snarest finnes en løsning for. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at PBLs krav om utearealer og andre felles krav for 

planområder av denne størrelse, blir ivaretatt ved detaljplanleggingen. 

 

Venstre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter 0-alternativet, som er i henhold til gjeldende regulering. 

 

Votering 

13 stemte for Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyres forslag (10H+2A+1F). 

2 stemte mot forslaget (2V). 

 

2 stemte for Venstres forslag (2V). 

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

 

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyres forslag ble vedtatt med 13 

stemmer(10H+2A+1F) mot 2 stemmer (V). 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at en noe begrenset utgave av Alternativ 1 er klart å 

foretrekke da vi mener at boliger i dette området må være glimrende i en by som forventer en 

befolkningsvekst på flere titalls tusen mennesker i årene fremover. I disse omgivelsene med 

nærhet til skog og mark og dermed tilgang til å dyrke friluftsinteresser, blir boforholdene 

vesentlig bedre for familier enn i indre by med mye høyere forurensning. På denne bakgrunn 

stiller bydelsutvalget seg helt uforstående til påstanden i dokumentet hva gjelder at tiltaket 

skal være i konflikt med PBL § 4, for via dette området går det stier inn i Marka, ned i 

Mærradalen og inn i Husebyskogen, som alle er områder som på ingen måte pr. i dag kan 

betegnes å være utnyttet til sine grensebelastninger. Selv ikke Gardens relativt sterke bruk av 

Husebyskogen som øvelsesområde i mange år, medfører at denne skogen er sterkt nedslitt. 

Derimot kunne skjøtselen av disse nærområdene vært langt bedre, blant annet ved vedlikehold 
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av stier, fjerning av trær som har veltet og tidvis ligger over stiene, og spesielt fjerning av 

fremmede arter.  

 Vestre Aker bydelsutvalg mener at det foreslåtte antall etasjer er for høyt da fjernvirkningen 

for bygg på 8 etasjer blir for stor på et høydedrag som denne tomten er. Vestre Aker 

bydelsutvalg mener at bygg med ulike høyder med maksimum 6 etasjer er vesentlig bedre. 

For BU er antall etasjer mye viktigere enn antall m2. 

Vestre Aker bydelsutvalg vil også påpeke at Planområdet ligger glimrende til hva gjelder 

kollektivtilbud da Flybussen, busslinje 46, Hovseter stasjon og busslinjene 47 a og b har 

holdeplasser innen 350 m. Og samtidig er det en liten kolle mellom Sørkedalsveien og 

Planområdet, som medfører at miljøforurensningen fra den meget høye trafikken i 

Sørkedalsveien vil ha mindre påvirkning enn man kan forvente i sentrale strøk av byen. 

Vestre Aker bydelsutvalg vil likevel påpeke at en så stor utbygging uansett påvirker de 

samfunnsmessige infrastrukturene som økt biltrafikk og behov for skoleplasser medfører. Det 

er derfor meget viktig at skolen på «Storebrandtomten» etableres raskest mulig slik at 

skolegrensene kan endres så flere barn fra områdene vest for skolen vil få tilhørighet til den 

skolen. Dermed skapes det plass på Huseby skole, som lenge har vært full. En utbygging av 

Hovseter ungdomsskole har vært påkrevet i årevis, men nå MÅ sentrale myndigheter ta inn 

over seg alvoret for skolens situasjon og bygge den ut så fort som mulig, noe som lett kan 

gjøres ved arealene mot og ved Hovseterhjemmets parkeringsarealer, som også eies av Oslo 

kommune. 

Røatunnelen er vedtatt i Oslopakke 3 med oppstart i 2016. Denne tunnelen blir ved en så høy 

utbyggingen her enda viktigere, slik at økt trafikk ut av bydelen vestover ikke medfører 

ytterligere miljøforurensning av senterområdet Røa. Som vel kjent for etaten så foregår 

fremdeles den bymessige fortettingen på Røa, vedtatt av Bystyret med 650 nye boliger, og 

dermed vil enda flere boliger bli negativt påvirket av en eventuell økning av 

gjennomkjøringen, som i dag er på hele 74 %. Bydelsutvalget anmoder derfor på det sterkeste 

sentrale etater å forsere planarbeidet for tunnelen. Vi mener også at det trafikale kaoset ved 

Smestadkrysset må det snarest finnes en løsning for. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at PBLs krav om utearealer og andre felles krav for 

planområder av denne størrelse, blir ivaretatt ved detaljplanleggingen. 
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54/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 54/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen til 

orientering. 

 

Møtebehandling 

Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil og forlot salen under behandlingen av saken  

 

Votering 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen til 

orientering. 
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55/14 Gulleråsen stasjon 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 55/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 21/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

21/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende 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 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende 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 
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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. 
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56/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 13/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 56/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 13/14 

 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 

orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 

oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 

orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 

oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 

orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 

oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 
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57/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 14/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 57/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 14/14 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 

november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 

november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 

november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
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58/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. 

mars 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 15/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 58/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 15/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering. 
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59/14 Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 16/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 59/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 16/14 

 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 

 

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 

Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 

Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 

serveringen tidligere om nødvendig. 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 

 

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 

Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 

Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 

serveringen tidligere om nødvendig. 

 

Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i Akersposten. Forskriften 

forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden er avsluttet. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endring/presisering i §2-1 andre setning: 

Serveringen ute opphører mellom kl 22. til kl. 6. Utkastet sendes på høring til vel i bydelen og 

kunngjøres i Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter 

høringsrunden. 

 

 



 

 25  

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endring/presisering i §2-1 andre setning: 

Serveringen ute opphører mellom kl. 22 til kl. 6. Utkastet sendes på høring til vel i bydelen og 

kunngjøres i Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter 

høringsrunden. 
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60/14 Frivillighetsmidler 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 7/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 60/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 7/14 

 

 

Møtebehandling 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag til endringer: 

 

2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 

Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.8.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 

enkelte 

 

2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 
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Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 

 

7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 

scene 

 

10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 

Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 

Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 

 

13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  

Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 

ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  

 

15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  

Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 

tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 

tidligere. 
 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 

enkelte 

 

2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
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3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 

Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 

 

7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 

scene 

 

10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 

Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 

Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 

 

13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  

Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 

ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  

 

15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  

Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 

tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 

tidligere. 
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61/14 Status barnehager Bydel Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 8/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 61/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 8/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
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62/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 

bolig 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 

3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 18/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 

om tildeling av kommunal bolig. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 9/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 

om tildeling av kommunal bolig. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen og Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 

om tildeling av kommunal bolig. 
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63/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 17/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 63/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 17/14 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 

og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 

Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 

og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 

Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 

og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 

Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 
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64/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 64/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av bydelsutvalgets saker til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av bydelsutvalgets saker til orientering. 
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65/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 65/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. april 2014 

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

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 3. april 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 3. april 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. april 2014 

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

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 3. april 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 3. april 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 

 

Tas til orientering. 
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66/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 66/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 

dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 

fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 

i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 

parker og friområder. 

4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 

5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Haakon den Godes vei 14. 

7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klafe vedtak 

støyskjermer – Lybekkveien 18. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 

navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 

9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 

Sørkedalsveien 148. 

10. Kopi av brev fra Sørkedalen Vel av 26.03.2014 vedrørende Egen kommuneplan for 

Sørkedalen. 

11. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.04.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Vestre Aker skiklubb. 

12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 02.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 

13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 

gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 

14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 

sykkelvei langs Sørkedalsveien. 

15. Brev fra Vann- og avløpsetaten av 31.03.2014 vedrørende Fremdrift for KVU for 

Mærradalsbekken. 

16. Brev fra styreleder for sameiet i Røahagan 49 av 08.04.2014 vedrørende påbygg 

rekkehus. 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 

dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 

fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 

i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 

parker og friområder. 

4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 

5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Haakon den Godes vei 14. 

7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klafe vedtak 

støyskjermer – Lybekkveien 18. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 

navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 

9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 

Sørkedalsveien 148. 

10. Kopi av brev fra Sørkedalen Vel av 26.03.2014 vedrørende Egen kommuneplan for 

Sørkedalen. 

11. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.04.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Vestre Aker skiklubb. 

12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 02.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 

13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 

gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 

14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 

sykkelvei langs Sørkedalsveien. 

15. Brev fra Vann- og avløpsetaten av 31.03.2014 vedrørende Fremdrift for KVU for 

Mærradalsbekken. 

16. Brev fra styreleder for sameiet i Røahagan 49 av 08.04.2014 vedrørende påbygg 

rekkehus. 

 

 

Tas til orientering. 
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67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 22/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 67/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

22/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 

 

 

 

 

  



 

 37  

 

68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 23/14 

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 68/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

23/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest å bygge om 

dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 

trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 

gjort sitt ytterste for å forhindre det. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest å bygge om 

dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 

trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 

gjort sitt ytterste for å forhindre det. 
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69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, 

Bademeldingen og manglende administrativ oppfølging 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 69/14 

 

 

Forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg skriver brev til Byrådet og Bystyret angående manglende positiv 

respons fra det administrative nivå, noe som er helt uakseptabelt sett i lys av Bademeldingens 

side 42. Forslag til brev fra BU-leder fremlegges i forbindelse med BU-møtet den 10.04.2014  

 

Møtebehandling 

Forslag til vedtak fra Hs gruppe i BU-sak 69/14 «Bademeldingen», Bystyremelding 2/2013, 

Byrådssak 228/13 og Sak 35/14 for Kultur- og utdanningskomiteen. 

 

Brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har i mange år deltatt i kampen for etablering av bad på Røa, og 

primært for at skolebarn og funksjonshemmede skal få et vesentlig bedre svømmeopplærings- 

og behandlingstilbud. Badet er nå under oppføring og alle berørte parter så dermed frem til en 

snarlig bedring på badetilbudet, spesielt i forhold til at elevene nå skulle få et skikkelig 

svømmeopplæringstilbud i kort avstand fra skolene.  

Dette er også en sak som ofte har vært på skolenes driftsstyrers sakskart.  Med glede leste vi 

derfor Bystyremelding 2/2013 om at Byrådet har klare planer om å satse mer på 

svømmeopplæringen og tilbudet for bading i hele byen, og spesielt at tilbudet for elevene i 

Oslo Vest skulle bedres ved på side 45 lese blant annet:  

Punkt 5.3. «Tiltak for et bedre bade- og svømmetilbud på kort sikt. 

Røa Bad, som er et privat bad, planlegger åpning i desember 2014. Badet vil være åpent for 

publikum, og kommunen vil gå i dialog med eierne om leie av badet ut fra behov knyttet til 

idrett, svømmeopplæring og bassengbehandling. Åpningen av Røa Bad vil innebære en 

kapasitets- og kvalitetsforbedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo.»  

Dessverre viser det seg at ansvarlig etat har avslått å inngå en slik dialog med eier til tross for 

flere henvendelser, og dermed står hele denne svømmeopplæringen i fare for ikke kunne 

gjennomføres i Røa Bad da badet naturlig nok må søke å inngå avtaler med eventuelle andre 

parter om bruk av badet på dagtid. 

Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at de ansvarlige for Bademeldingen snarest sørger for 

at slik dialog inngås slik at Bystyret dermed eventuelt kan vedta Byrådets innstilling til vedtak 

på s 47 om å ta saken til orientering i trygg forvissning om at svømmeopplæringen og 

bassengbehandlingen i Oslo blir vesentlig bedre også på kort sikt. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har i mange år deltatt i kampen for etablering av bad på Røa, og 

primært for at skolebarn og funksjonshemmede skal få et vesentlig bedre svømmeopplærings- 

og behandlingstilbud. Badet er nå under oppføring og alle berørte parter så dermed frem til en 

snarlig bedring på badetilbudet, spesielt i forhold til at elevene nå skulle få et skikkelig 

svømmeopplæringstilbud i kort avstand fra skolene.  

Dette er også en sak som ofte har vært på skolenes driftsstyrers sakskart.  Med glede leste vi 

derfor Bystyremelding 2/2013 om at Byrådet har klare planer om å satse mer på 

svømmeopplæringen og tilbudet for bading i hele byen, og spesielt at tilbudet for elevene i 

Oslo Vest skulle bedres ved på side 45 lese blant annet:  

Punkt 5.3. «Tiltak for et bedre bade- og svømmetilbud på kort sikt. 

Røa Bad, som er et privat bad, planlegger åpning i desember 2014. Badet vil være åpent for 

publikum, og kommunen vil gå i dialog med eierne om leie av badet ut fra behov knyttet til 

idrett, svømmeopplæring og bassengbehandling. Åpningen av Røa Bad vil innebære en 

kapasitets- og kvalitetsforbedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo.»  

Dessverre viser det seg at ansvarlig etat har avslått å inngå en slik dialog med eier til tross for 

flere henvendelser, og dermed står hele denne svømmeopplæringen i fare for ikke kunne 

gjennomføres i Røa Bad da badet naturlig nok må søke å inngå avtaler med eventuelle andre 

parter om bruk av badet på dagtid. 

Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at de ansvarlige for Bademeldingen snarest sørger for 

at slik dialog inngås slik at Bystyret dermed eventuelt kan vedta Byrådets innstilling til vedtak 

på s 47 om å ta saken til orientering i trygg forvissning om at svømmeopplæringen og 

bassengbehandlingen i Oslo blir vesentlig bedre også på kort sikt. 
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70/14 Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014  

2 Bydelsutvalget 10.04.2014 70/14 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg påklager rammetillatelsen for 7er bane i brev av 20.03.2014 fra 

Plan- og bygningsetaten. 

 

Møtebehandling 

Etter vedtak i Arbeidsutvalget er følgende brev sendt til Plan- og bygningsetaten: 

 

Vedtak fra AU i BU-sak 66/14, om brev sendt PBE som Bemerkninger på Rammetillatelse – 

Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148, PBE sak 201105501-73 

 

Vestre Aker BU er klar over at etaten mener bydelen ikke har klagerett på den gitte 

Rammetillatelsen, men dette mener vi er helt feil da et av kravene i rekkefølgebestemmelsene 

før midlertidig bruksrett blir gitt til USA ambassade, er at bydelens behov skal dekkes hva 

gjelder størrelse på banen, ikke sentrale organer, og dermed er bydelen en part i saken.  

Vi viser her til etatens vurdering i første paragraf, der det henvises til 

reguleringsbestemmelsen S-4204 med henblikk på midlertidig brukstillatelse, mens etaten i 

andre paragraf viser til at de har sett bort fra den første paragrafen, og behandlet søknaden i 

forhold til reguleringsbestemmelsen S-384 fra 1949. Dette må være en selvmotsigelse som for 

oss er helt uforståelig. Hvorfor søker Skifte om å få bygge en 7-er bane dersom de mener det 

ikke er nødvendig for dem å oppfylle rekkefølgebestemmelsene? Og hvordan kan etaten 

hevde at denne banen er i henhold til regulert formål når S-384 gjelder parkareal, ikke 

idrettsareal? 

Vestre Aker BU vil derfor klage/gi betenkninger på Rammetillatelsen da den nettopp ikke 

følger de mål Bystyret har vedtatt at bydelen skal definere, og som til like hele tiden har vært 

PBEs krav til Tiltakshaver da etaten har fulgt de av Bystyret vedtatte kompensatoriske 

tiltakene helt presist i alle tidligere elementer i Rekkefølgebestemmelsene inntil denne 

Rammetillatelsen nå ble gitt. 

Vestre Aker BU viser også til Fylkesmannens svar i sak 2012/21263-7FM-J, der 

Fylkesmannen skriver at denne rekkefølgebestemmelsen kun kan brukes til å stoppe en 

midlertidig brukstillatelse for ambassaden. Fylkesmannen sendte derfor saken tilbake til 

etaten for ny behandling. 

 Fylkesmannen mener også at rekkefølgebestemmelsene burde vært klarere definert, ref. side 

3, nest siste avsnitt: «Spørsmålet om rekkefølgebestemmelsen kan forstås slik at en 11-er bane 

er det eneste tiltaket som oppfyller denne, er et spørsmål vi ikke nå kan ta endelig stilling til i 

denne saken. Fylkesmannen finner det likevel hensiktsmessig å knytte noen kommentarer til 

denne siden av saken.»  

Vestre Aker bydelsutvalg må på denne bakgrunn stille spørsmål om etaten har glemt at man 

ikke kan gi en slik midlertidig brukstillatelse når etaten ikke har sørget for at de 

kompensatoriske tiltakene er i tråd med rekkefølgebestemmelsene? Bydelsutvalget vil også 

minne etaten om at alle de andre kompensatoriske tiltakene er godkjent av bydelen før de er 

igangsatt, noe som også er helt i henhold til Bystyrets vedtak.  
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Og har etaten vurdert om Rammetillatelsen dekker tiltak nok til å utnytte de 9 da det er satt 

krav om på dette området, selv om både etaten og Skifte mener både at 

rekkefølgebestemmelsene faktisk ikke gjelder og at de gjelder? 

Til sist vil Vestre Aker bydelsutvalg peke på krav som ligger i en Rammetillatelse i henhold 

til PBL § 6 -4. Rammetillatelse. I denne saken er det brudd på i hvert fall bokstavene b, c d, e, 

f og i. Dermed er det umulig å forholde seg til hvordan tiltaket på 9 da vil se ut når det er 

ferdig og om de 9 da de facto er oppfylt, plassering i plan og høyde, om avstand fra 

høyspentmasten over området er i henhold til reglene eller vil bli det etter omprosjektering, 

om det i denne søknaden i motsetning til den forrige av 08.04.2011, foreligger en tinglyst 

erklæring på kjøreadkomst og parkering?   

Bydel Vestre Aker vil nok en gang korrigere Tiltakshavers misvisende henvisning til at man 

ikke ville følge rekkefølgebestemmelsenes krav om at det er bydelen som skal definere 

størrelsen på banen uti fra bydelens behov da det ville medføre utbygging av garderober for å 

tilfredsstille krav til spill i Tippeligaen eller «internasjonal standard», samt at en 11-er bane 

ville medføre ytterligere restriksjoner i HMKGs evne til trenings- og øvingsaktivitet i 

Husebyskogen. Dette er direkte fri fantasi da bydelen ikke har fremmet slike krav til 

garderober eller til internasjonal standard, noe Tiltakshaver er gjort oppmerksom på flere 

ganger uten det synes å endre argumentasjonen. Ei heller vil en 11-er bane påvirke HMKGs 

behov for trening- og øving i Husebyskogen da disse 9 da ligger utenfor selve skogen, noe 

alle som har vært i området er helt klar over. Derimot vil en 11-er bane være et godt tilskudd 

til HMKGs fysiske treningsbehov på dagtid når banen blir lite brukt av lag som da er i jobb 

eller på skole. 

Selv om PBE anser driftsansvaret for banen å være et privatrettslig spørsmål, vil vi likevel 

gjøre oppmerksom på at bydelen aldri har vurdert at HMKGs skal ha ansvaret. Det vil et av 

bydelens idrettslag ha, noe som er helt vanlig for slike anlegg.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at på denne bakgrunn må Rammetillatelsen trekkes tilbake 

og eventuell ny må være i henhold til lovens krav.  Plan- og bygningsetaten må forholde seg 

til en Reguleringsplan, ikke et sammensurium av to planer med motsatte hensyn hvorav den 

ene er fra 1949 og den andre fra 2005 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Arbeidsutvalgets brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende 
Rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 til orientering. 
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71/14 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 10.04.2014 71/14 

 

 

Forslag til vedtak 
 

 

Brev angående rammetillatelse for kunstgressbane i Sørkedalsveien 148 sendes 

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Byrådsleder Stian Berger Røsland. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret for at Plan- og bygningsetatens gitte 

rammetillatelse for en 7-er bane på arealet bak det såkalte “FO-bygget”, Sørkedalsveien 150, 

skal bli gjennomført, se vedlegg. Denne rammetillatelsen er i strid med Bystyrets vedtak om 

rekkefølgebestemmelsen for kompensatoriske tiltak i forbindelse med Forsvarets salg av 

tomten på Huseby til USA for bruk til ny ambassade. Plan- og bygningsetaten har til nå 

eksemplarisk fulgt vedtaket i Bystyret, men plutselig snur etaten til tross for at etaten selv 

viser til at dette vil være i strid med bystyrevedtaket. 

 

Fylkesmannens tilbakesending av saken etter klage fra Forsvarsbygg, ble gjort på bakgrunn av 

klage fra dem på at området ligger utenfor planområdet, men Fylkesmannen tar ikke stilling 

til størrelsen på banen. Fylkesmannen skriver også at ved å gi en slik tillatelse som er i strid 

med Bystyrets vedtak, vil kunne medføre at midlertidig brukstillatelse for ambassaden ikke 

vil bli gitt. Vi vet at USAs ambassade har skrevet brev til Forsvarsbygg og vært i møte med 

Plan- og bygningsetaten nettopp på grunn av dette, og bedt Forsvarsbygg/Skifte snu og bygge 

en 11-er bane etter bydelens klart definerte behov. 

 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at denne endringen fra 11-er bane ble gjort av skifte ganske 

raskt etter vedtaket til tross for at de selv først hadde tegnet forslag til en 11-er bane. 

Bydelsutvalget har derfor flere ganger bedt skifte om å snu og følge dette vedtaket, spesielt da 

Skifte ikke ga noen signaler på forhånd om at de slett ikke ville ta hensyn til det i akkurat 

denne ene saken. Faktisk oppfattet bydelen det først nærmest som en spøk da vi ikke kunne 

tro at et offentlig selskap tillot seg å drive et så urent spill. 

 

Denne saken har vært en meget vanskelig sak for alle parter og har tatt veldig lang tid, men å 

nekte å bygge etter et bystyrevedtak er en selvskapt konflikt av et selskap tilhørende selger, 

og noe som definitivt burde vært unngått i denne saken. Det ville derfor være meget uheldig 

dersom USA ikke skulle få ta i bruk ambassadebygget basert på at en avdeling under 

Forsvarsdepartementet og en etat under Byråd for Byutvikling. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor innstendig om at dere sammen finner en løsning som er i 

tråd med bystyrets vedtak. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 

Brev angående rammetillatelse for kunstgressbane i Sørkedalsveien 148 sendes 

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Byrådsleder Stian Berger Røsland. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret for at Plan- og bygningsetatens gitte 

rammetillatelse for en 7-er bane på arealet bak det såkalte “FO-bygget”, Sørkedalsveien 150, 

skal bli gjennomført, se vedlegg. Denne rammetillatelsen er i strid med Bystyrets vedtak om 

rekkefølgebestemmelsen for kompensatoriske tiltak i forbindelse med Forsvarets salg av 

tomten på Huseby til USA for bruk til ny ambassade. Plan- og bygningsetaten har til nå 

eksemplarisk fulgt vedtaket i Bystyret, men plutselig snur etaten til tross for at etaten selv 

viser til at dette vil være i strid med bystyrevedtaket. 

 

Fylkesmannens tilbakesending av saken etter klage fra Forsvarsbygg, ble gjort på bakgrunn av 

klage fra dem på at området ligger utenfor planområdet, men Fylkesmannen tar ikke stilling 

til størrelsen på banen. Fylkesmannen skriver også at ved å gi en slik tillatelse som er i strid 

med Bystyrets vedtak, vil kunne medføre at midlertidig brukstillatelse for ambassaden ikke 

vil bli gitt. Vi vet at USAs ambassade har skrevet brev til Forsvarsbygg og vært i møte med 

Plan- og bygningsetaten nettopp på grunn av dette, og bedt Forsvarsbygg/Skifte snu og bygge 

en 11-er bane etter bydelens klart definerte behov. 

 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at denne endringen fra 11-er bane ble gjort av skifte ganske 

raskt etter vedtaket til tross for at de selv først hadde tegnet forslag til en 11-er bane. 

Bydelsutvalget har derfor flere ganger bedt skifte om å snu og følge dette vedtaket, spesielt da 

Skifte ikke ga noen signaler på forhånd om at de slett ikke ville ta hensyn til det i akkurat 

denne ene saken. Faktisk oppfattet bydelen det først nærmest som en spøk da vi ikke kunne 

tro at et offentlig selskap tillot seg å drive et så urent spill. 

 

Denne saken har vært en meget vanskelig sak for alle parter og har tatt veldig lang tid, men å 

nekte å bygge etter et bystyrevedtak er en selvskapt konflikt av et selskap tilhørende selger, 

og noe som definitivt burde vært unngått i denne saken. Det ville derfor være meget uheldig 

dersom USA ikke skulle få ta i bruk ambassadebygget basert på at en avdeling under 

Forsvarsdepartementet og en etat under Byråd for Byutvikling. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor innstendig om at dere sammen finner en løsning som er i 

tråd med bystyrets vedtak. 

 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 19.07. 

 

Oslo, 10.04.2014 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 

 


