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Møte: 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 12.05.2014 kl. 18:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Informasjon 

Eventuelt 

Saker til behandling 

24/14 14/00020-5 
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og 

samferdselskomiteen 3. april 2014 
3 

25/14 12/00447-18 
Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig 

høring 
4 

26/14 14/00189-7 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 

grønn" til offentlig ettersyn 
6 

27/14 13/01136-4 
Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells 

vei 11, 13, 14 og 16 
7 
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28/14 13/00841-17 Gulleråsen stasjon 8 

29/14 14/00436-1 
Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved 

Røakrysset 
9 

30/14 14/00080-5 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 

samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 
10 

31/14 14/00452-3 

Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens 

tillatelse på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 

tomannsboliger. Dispensasjon fra reguleringsplan 

12 

32/14 12/00014-11 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 24 

33/14 12/01370-17 
Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for 

uttalelse 
26 

34/14 13/00399-14 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til 

detaljregulering - Begrenset høring 
30 

    

 

Bydel Vestre Aker 

 

 

 

Arild Gjervan (H) 

leder 
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Saker til behandling 

24/14 Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 3. 

april 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00020-5 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 24/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 3. april 2013 til 

godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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25/14 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 

 
Arkivsak-dok. 12/00447-18 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 25/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 80/14 

 

 

Saksframstilling: 
Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter, 

herunder tursyklister, rulleskiløpere og turgåere.  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrifts 

skal prosjektet vurderes etter kriteriene i forskriftens § 4. Forslaget anses å være i strid med 

forskriftens § 4 punkt a, b og c slik at forslaget utløser krav om konsekvensutredning. 

Forslaget er lokalisert i et kulturlandskap. Det vises til forskriftens § 4 punkt. a og ligger i 

tillegg innenfor markaområdene jf, punkt. C. Det skal derfor utarbeides konsekvensutredning 

i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. 

 

Planområdet ligger i Sørkedalen i Oslo kommune og strekker seg fra Bogstad camping ved 

Peder Ankers plass i sør og helt inn til Skansebakken i nord. Planområdet ligger innenfor 

markagrensa og forholder seg langs eksisterende vei. Tiltaket er et tilbud for syklister i 

Sørkedalen over en strekning på ca 8,5 km. 

 

Alternativene: 

1. Gang- og sykkelvei 

2. Utvidet veiskulder 

3. 0-alternativet, ingen tiltak 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg mener det må satses på alternativ 1, gang- og sykkelvei. Det vil 

være flere brukergrupper som i liten grad vil kunne benytte seg av utvidet veiskulder slik som 

fotgjengere, ridende, barn mv..  

Det er viktig at gang- sykkelvei bygges med et klart skille med tydelig merking mellom 

gående og syklende og gjerne bredde nok for toveissykling. 

 

Gang- og sykkelvei vil være i tråd med bydelens Folkehelseplan for 2013-2016, vedtatt i 

bydelsutvalget 13.12.2012, sak 185/12. 

 

Faktorer som påvirker helsestatus i befolkningen kan være alt fra livsstil og arbeidssituasjon, 

til sosiale levekår, trygge nærmiljøer og tilgjengelighet av naturområder og sykkelstier.  

 

Gjeldende lov- og planverk slår fast at folkehelseperspektivet skal ivaretas i all 
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politikkutforming. Byutvikling og samferdsel er en viktig del av dette. Som et eksempel er det 

å utvikle et godt utbygd gang- og sykkelveinett for «myke» trafikanter både god samferdsels- 

og folkehelsepolitikk. 

 

Bydelen skal påvirke til et godt utbygd gang- og sykkelveinett. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 10.04.2014 

 

Sykkeltiltak i Sørkedalen – planprogram til offentlig ettersyn. 
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26/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 

offentlig ettersyn 

 
Arkivsak-dok. 14/00189-7 

Arkivkode.  112  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 26/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 81/14 

 

 

Saksframstilling: 
Sak 51/14 utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til offentlig 

ettersyn er utsatt fra bydelsutvalgets møte 10.04.2014. 

 

Byrådet vedtok 11.02.2014 at forslag til ny kommuneplan skal på høring og til offentlig  

ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14, med frist for uttalelse 30.05.2014. I 

tillegg vedtok byrådet en utleggelse til offent1ig høring av forslag til endring av 

markagrensen, i medhold av markalovens § 2. 

 

Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en 

juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Dokumentene samt underlagsdokument 

er nå tilgjengelige på internett www.kommunenlan.oslo.kommune.no.  

 

I planforslaget "Oslo mot 2030 - Smart, Trygg og Grønn " legges det opp til at den forventede 

befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. 

For å tilfredsstille befolkningens behov også i fremtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere 

og mer effektivt. Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt 

oppleves som en trygg hovedstad. Oslo skal være en verdensledende miljøby og tilrettelegger 

for en by utvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling frem mot 2030. 

 

Forslag til endring av markagrensen vil bli fremmet som egen sak for bystyret men høres 

sammen med kommuneplanforslaget og har samme frist for uttalelse. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Lenke til plandokumentene. 

 

  

http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/
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27/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 

14 og 16 

 
Arkivsak-dok. 13/01136-4 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 27/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 82/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra HILLE MELBYE ARKITEKTER AS 25.04.2014.  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av  

reguleringsarbeid for Oberst Angells vei 11, 13, 14 og 16, gnr 33, bnr. 1113, 1128, 1129,  

1360 samt areal for snuplass. Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for 

småhusbebyggelse med annen grad av utnytting enn det gjeldende plan tillater.  

Eksisterende bebyggelse i planområdet forutsettes revet. Planen vurderes ikke å utløse krav 

om konsekvensutredning.  

 

Frist for innspill er 23.05.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra HILLE MELBYE ARKITEKTER AS av 25.04.2014. 
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28/14 Gulleråsen stasjon 

 
Arkivsak-dok. 13/00841-17 

Arkivkode.  622.5  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 83/14 

 

 

Saksframstilling: 
Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 

midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 

 

Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 

disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 

Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 

da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 

foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 

Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 

egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 

naboeiendommer til stasjonen. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 

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

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

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

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

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

gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 

 

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

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

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

 

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

uke. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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29/14 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 

 
Arkivsak-dok. 14/00436-1 

Arkivkode.  923.5  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 29/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 84/14 

 

 

Saksframstilling: 
Arne E. Boysen (FrP) Vestre Aker fremmet følgende sak: 

 

Vestre Aker går i dialog med Esso Norge A/S Nordic Business Services Drammensvn 149 om 

muligheten for å legge ned bensinstasjonen i Røa-krysset. 

 

Bakgrunn:  

I en radius på ca 4 km er det ca 7 bensinstasjoner, og Røa sentrum er under utvikling med en 

rekke endringer når det gjelder senterstruktur, boligbygging, samferdsel og grønne lunger 

m.m. 

  

Dette som starten på en prosess til nytte og glede for bydelens beboere da dette føyer seg inn i 

rekken av en trend hvor man reduserer, trekker bensinstasjoner ut av sentrale bynære områder. 

Det kan anføres at vi var i dialog med dem i april 2012, den gang hadde de ikke tenkt tanken. 

 

Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg går i dialog med Esso Norge A/S Nordic Business Services 

Drammensvn 149 om muligheten for å legge ned bensinstasjonen i Røa-krysset.  
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30/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 

møte 12. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00080-5 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 30/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Kopi av brev fra Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområder av 02.04.2014 

vedrørende kommuneplanen. 

2. E-post fra Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg 

rekkehus. 

3. Kopi av e-post fra Cecilie Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak  

Jerpefaret 33 - 35. 

4. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 

dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 

kommune. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønske om utbedring av gangfelt, 

lysregulering og bussholdeplasser. 

 

Tas til orientering. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Kopi av brev fra Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområder av 02.04.2014 

vedrørende kommuneplanen. 

2. E-post fra Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg 

rekkehus. 

3. Kopi av e-post fra Cecilie Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-

35. 

4. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 

dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 

kommune. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønske om utbedring av gangfelt, 

lysregulering og bussholdeplasser. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

 

1. Kopi av brev fra Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområder av 02.04.2014.  

 

2. E-post fra Yngve Kveine av 08.04.2014 .  

 

3. Kopi av e-post fra Cecilie Carlson av 22.04.2014 .  

 

4. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014  

 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014  
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31/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 

søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. Dispensasjon fra 

reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00452-3 

Arkivkode.  531  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 31/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 92/14 

 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 

tomannsboliger, på eiendom med eksisterende enebolig er påklaget av Liv og Haakon Bjørn- 

Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin 

og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad 

og Anders Erling Gjersøe. Tiltaket er omsøkt i 3 saker, og er således en seriesak. Det er felles 

klageinnstilling i de 3 sakene med saksnumrene 201212861, 201216610, 201216617. 

 

Klagene inneholder klage på gitte dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsenes § 11, 

vedrørende plassering av bebyggelse utenfor anviste byggegrenser og §6, vedrørende behov 

for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Det klages også på at parkering ikke blir 

lagt til eiendommen 33/ 3 og at forholdene til denne eiendommen ikke er tilstrekkelig vurdert, 

at u- graden brukes opp og at tiltaket ikke synes å være godt nok tilpasset eksisterende 

omgivelser og topografi. 

 

UTDYPEN DE SAKSF REMSTILLIN G 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan, S- 2269, 

vedtatt 21.11.1977. Reguleringsområdet omfatter den omsøkte eiendommen, 

naboeiendommen direkte mot sør med adresse Dagalikroken, og eiendommen mot øst med 

Gnr/ Bnr 33/3. Reguleringsbestemmelsenes § setter maks tillatt utnyttelsesgrad til 0,25, som 

gjelder for alle eiendommene under reguleringsområdet samlet. I henhold til § i 

reguleringsbestemmelsene er maks tillatt etasjeantall 2, pluss loft. § 11 i reguleringsplanen 

viser til regulerte grenser for bebyggelse og i henhold til § 6 er det behov for bebyggelsesplan 

før innsendelse av byggesøknad. Det er i rammetillatelsene dispensert fra bestemmelsenes § 6 

og § 11. 

 

Den omsøkte eiendommen er i henhold til GAB registeret på 5686m². Eiendommen grenser til 

Ankerveien i nord, det er et langt smalt friluftsområde som ligger langs eiendommen i øst og 

mot sør og vest grenser eiendommen til bebyggelse. Bebyggelsen i sør inngår i planområdet. 

Det er meget store høydeforskjeller i terrenget på eiendommen, da den skråner veldig fra nord 

til sør, samtidig som det er store ujevnheter i terrenget med flere naturlige ”søkk”. Det er også 

noe helning på tomten fra vest mot øst. 
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U- graden for reguleringsområdet vil ved gjennomføring av tiltaket bli på 0,24, som 

inkluderer eksisterende bygning på omsøkt eiendom og utbyggingen på planområdets sørlige 

del med adresse Dagalikroken. 

 

Søknad om rammetillatelse 

Søknader om rammetillatelse ble mottatt etaten den 14.12.2012. Søknadene er oppdelt i 3 

saker og omhandler oppføring 5 eneboliger og to tomannsboliger på tomt med eksisterende 

enebolig på Besserud i bydel Vestre Aker i Oslo. Søknadene inneholder søknad om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 11, grenser for bebyggelse. Det ble senere, 

etter intern klagebehandling i etaten, av vedtak fattet den 15.10.2013, fra etatens side ytret 

behov for søknad om dispensasjon også fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av 

byggesøknad. Dette ble således omsøkt av ansvarlig søker og nye omgjorte vedtak ble fattet 

den 17.02.2014. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Det foreligger 3 uttalelser fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det foreligger 3 uttalelser fra 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten. De er datert henholdsvis 04.10.2012, 21.01.2013 og 

09.07.2013. Den første uttalelsen, datert 04.10.2012 er sendt i forbindelse med den første 

nabovarslingen av tiltaket på eiendommen. I denne uttalelsen kommenterer de følgende: 

 EBY registrerer at byggetiltaket innbefatter en stor del av Oslo kommunes eiendom gnr./bnr. 

33/3 til parkering for de planlagte boligene på 33/220. Slik bruk foreligger det ingen avtale 

om. Kommunes areal er regulert til byggeområde for boliger og må selvfølgelig, i sin helhet, 

erverves fra Oslo kommune v/EBY før tiltaket kan godkjennes. Alternativt vil EBY vurdere å 

selge tomten på ca. 1280 m2 i markedet som separat boligtomt, eventuelt etter en mindre 

reguleringsendring. EBY forutsetter at en eventuell godkjenning av tiltaket hos Plan- og 

bygningsetaten ikke skjer før eventuell salgsavtale er inngått med EBY. Et eventuelt salg må 

skje til markedspris fastsatt ved takst basert på boligregulering. Vi vil vurdere et eventuelt 

salg etter nærmere henvendelse fra Dem.” 

 

Den andre uttalelsen er datert 21.01.2013. I denne uttalelsen skriver EBY blant annet at: 

”Gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt i 1977, forutsetter at de to eiendommene 

33/220 og del av 33/ 3 planlegges under et med tanke på utnyttelse, adkomst og parkering. I 

mottatt nabovarsel er utbygging kun vist på 33/ 220.” 

 

Videre kommenteres det at om 33/ 220 planlegges og utnyttes for seg, uten forutgående 

omregulering, mener EBY at også del av 33/ 3 må kunne utbygges og planlegges for seg uten 

forutgående omregulering. EBY vil ikke godta at hele utbyggingspotensialet brukes opp på 

33/ 220, slik at 33/ 3 blir ubebyggelig. EBY skriver videre at de anser det som uheldig å ikke 

se området under ett slik gjeldende regulering forutsetter. Dersom alle de omsøkte 

dispensasjoner på tomten 33/ 220 innvilges ønsker EBY en bekreftelse på at tomten som eies 

av Oslo Kommune 33/ 3, kan utnyttes tilsvarende som 33/ 220. 

 

I den tredje uttalelsen blir det kommentert at det i henhold til reguleringsplanen egentlig er 

tiltenkt at de to eiendommene 33/ 220 og 33/ 3 skal bygges ut sammen, og at det fra deres side 

ønskes at tiltakshaver kjøper deres eiendom slik at dette kan skje. Videre skriver de igjen at 

det ønskes at dersom dette ikke skjer skal eiendommen 3/ 220 ikke bruke opp utnyttelsen for 

begge eiendommene, men at 33/ 3 også kan bygges ut. EBY skriver også at de ikke anbefaler 

en dispensasjon på plassering av bebyggelse nærmere enn 4 meters grensen til deres areal; 

33/3. Det ønskes i så fall at Bymiljøetaten får uttale seg i forkant. 
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Protester 

Det er kommet inn protester til tiltaket i tre omganger, etter hver nabovarsling. Til sammen 

foreligger det 26 protester, hvorav noen protesterende har innsendt protester to og tre ganger. 

 

Protestene er innsendt av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, Håkon og Liv Bjørn- Hansen, Pål 

Schage, Marie Lilienberg, Henriette Frostad og Richard Engebretsen, Marianne og Knut 

Martinsen, Bjarne Grav, Kirsti Holmboe, Jan Morken, Tom Ødegård og Nina Rollum, Nils og 

Ann Kristin Egge, Lasse og Malin Tønseth, Andreas Ovedal og Ranja Pedersen og Anders 

Erling Gjersøe. 

 Den gamle delen av Ankerveien brukes i dag som adkomst til turveien som går ned til 

Dagaliveien. Fordrer denne utbyggingen at en nå må krysse Ankerveien to ganger for 

å komme til turveien som går ned til Dagaliveien? Det må settes av plass til fortau 

langs hele sydsiden av Ankerveien. 

 Dispensasjon fra reguleringsplan; byggegrenser fører til at eiendommen fortettes mer 

enn opprinnelig planlagt. Området er allerede meget tettbygd. Bevaring av 

eksisterende hus og bygging av såpass mange nye boenheter fordrer at noe av 

bebyggelsen plasseres utenfor byggegrenser og nærmere naboeiendommer enn tillatt i 

henhold til planen. Dette vil åpenbart føre til ulemper for naboer. Det må bestemmes 

om en ønsker å bevare eksisterende hus og bygge færre nye enheter eller om en ønsker 

å rive eksisterende hus og bygge flere nye. En vil således slippe å søke dispensasjon 

fra reguleringsplanens byggegrenser. Hus kan heller ikke bygges i område regulert til 

lek. 

 En dispensasjon fra bebyggelsesplan vil ”spise” av grøntarealene. 

 Det gis ellers ikke samtykke til noen omsøkte dispensasjoner. 

 Det ønskes at det ilegges deleforbud på eksisterende bolig på eiendommen slik at det 

til sammen ikke blir mer enn 10 boenheter på eiendommen, som reguleringsplanen 

legger opp til. Samlet antall boenheter for Dagalikroken og Ankerveien 12 kan ikke 

overstige 21. 

 Videre fremstår størrelsen på de planlagte husene som uforholdsmessig stor sett i 

forhold til øvrig bebyggelse i Dagalikroken og tilliggende eiendommer generelt. Som 

kjent åpner reguleringsplanen kun for bebyggelse over to etasjer med loft, og vi vil 

ikke samtykke til at det gis dispensasjon fra denne begrensningen. Videre vil vi heller 

ikke samtykke til at det gis adgang til å bygge takterrasser slik dette er skissert. Slik 

uttrykket på husene i det planlagte tiltaket fremstår (også sett i sammenheng med den 

planlagte størrelsen) vil dette klart skille seg fra øvrig bebyggelse i nærområdet (samt 

det eksisterende bygget på eiendommen), og på den måten føre til en markant endring 

av nærområdets uttrykk. Dette forsterkes av at utbygger allerede har snauhogget 

tomten og at det derfor ikke vil være mulig å få til en utbygging som er tilpasset 

terrenget og nærområde slik det nå er planlagt. 

 Hus 8+ 9 bør ikke sammenstilles da dette fører til en unaturlig lang fasade mot 

bebyggelsen i Dagalikroken. Ingen av husene bør bygges over 3 etasjer da de vil virke 

meget høye, samtidig som innsynet fra takterrassene deres ned til bebyggelsen i 

Dagalikroken øker. 

 På grunn av takterrasser og bebyggelsens beliggenhet meget nærme den eksisterende 

bebyggelsen vil det bli vesentlig innsyn. 

 Når parkering tillates på eiendommen, og ikke som opprinnelig tiltenkt på eiendom 

33/ 3 gjør dette at bebyggelsen kommer nærmere bebyggelsen i Dagalikroken. Det bør 

derfor kreves bebyggelsesplan slik at dette kan unngås. 
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 Det oppleves som urettferdig at de omsøkte boligene, som er betydelig større enn 

boligene i Dagalikroken, skal spise opp u- graden på eiendommen. Dette da det ved 

eventuelt ønske om utvidelse av disse boligene må søkes dispensasjon 

 Det kan ikke brukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble 

påkrevd bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse 

Dagalikroken ble utbygget. Saken var da annerledes da ingen andre deler av 

reguleringsområdet var utbygget. 

 Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennom prosessen. 

 Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY` s 

eiendom må ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220/ 3 må kjøpe 

eiendommen 33/ 3, slik at området kan bygges ut samlet. 

 Nabovarselet ikke er tilstrekkelig opplysende til å oppfylle kravene til nabovarsel i 

henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. 

 Det ønskes en samlet befaring på eiendommen med tiltakshaver, ansvarlig søker og 

berørte naboer. 

 Det synes som at samlet u- grad overstiger det som er tillatt i henhold til 

reguleringsbestemmelsene. Det er kun tillatt med 2 etasjer + loft. 

 Er etasje å tolkes forskjellig i henhold til reguleringsbestemmelsene S- 1405 fra 

16.06.67 og S-2269 fra 21.11.77? Tolkes begrepet underetasje forskjellig på de ulike 

sidene av Ankerveien? 

 Det vil komme utfordringer med drenering og overvannshåndtering, som vil gå utover 

bebyggelsen i Dagalikroken. 

 Det vil i byggeperioden være store påvirkninger på beboere og bebyggelsen i 

Dagalikroken, det ønskes at det tas hensyn ved bygging. Eventuelle skader på 

bebyggelsen i Dagalikroken må utbedres kostnadsfritt av tiltakshaver. 

 Grunnforholdene der de aktuelle husene skal oppføres er meget usikker, og det 

fremstår som svært uklart hvorvidt tiltakshaver har gjort de nødvendige undersøkelser 

for å avklare dette. Inntil det er foretatt tilstrekkelige undersøkelser, herunder at 

rapport fra slike undersøkelser er gjort tilgjengelig for de berørte naboeiendommer, må 

tiltaket under enhver omstendighet ikke igangsettes da det i så fall kan innebære en 

åpenbar risiko for steinskred eller lignende. 

 Det kan ikke brukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble 

påkrevd bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse 

Dagalikroken ble utbygget. Saken var da annerledes da ingen andre deler av 

reguleringsområdet var utbygget. 

 Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennom prosessen. 

 Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY` s 

eiendom må ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220/ 3 må kjøpe 

eiendommen 33/ 3, slik at området kan bygges ut samlet. 

 

Søkers kommentarer til protester fra EBY: 

 Det har vært prøvd å kjøpe eiendommen 3/ 33 fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten/ 

Oslo kommune, men dialogen har ikke ført til noen avtale. Dette er en sak mellom 

tiltakshaver og Oslo kommune/ EBY. PBE bør ikke involveres i dette. 

 Når det gjelder søknad om dispensasjon om å plassere ett av husene nærmere enn 4 

meter fra felles nabogrense mener ansvarlig søker denne bør innvilges da fordelene er 

langt større enn ulempene. Fordelene ved å plassere en av boligene nærmere en 4 

meter fra felles nabogrense gir et større felles lekeareal sentralt på tomten, samt noe 

større avstand mellom boligene. Søkers bemerkninger til protester fra naboer: 
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 At ni nye boliger er et mindre tiltak er vanskelig å argumenterer for, men fordi ny 

bebyggelse både vil ligge nord for Dagalikroken, og høyere i landskapet, vil 

eksisterende bebyggelse påvirkes minimalt. Det blir lite/ ingen innsyn/ utsyn 

problematikk, samt minimalt utsyn fra takterrasser, da disse er trukket 1m inn fra 

fasadelivet. Tiltaket vil ikke påvirke lys og skyggeforhold, og heller ikke ta utsikt fra 

nabobebyggelse. 

 Takterrasser er trukket 1 m inn fra fasadens liv for å redusere innsyn til naboer, i 

samsvar med kommunens retningslinjer. 

 Det er i planleggingen av plassering på tomt sett bort fra de opptegnede byggegrenser 

for å tilpasse ny bebyggelse mest mulig til eksisterende terreng. Dette er gjort for å 

minimere bebyggelsens påvirkning på landskapet, både under byggeprosess, men også 

etter ferdigstillelse. Målsettingen er at etter ferdigstillelse skal man se konturen av det 

opprinnelige landskapet. Dette vil ikke være mulig dersom byggegrensene følges, da 

byggegrensene ikke hensyntar eksisterende topografi. 

 Boligene vil på grunn av ny plassering også plasseres lavere i landskapet, noe som gir 

mindre påvirkning for naboer. Av samme begrunnelse er bolig 8+9 sammenstilt som 

tomannsbolig. 

 Det vil være en kvalitet å bevare eksisterende enebolig i Ankerveien 12 da dette huset 

er en eldre ærverdig enebolig man ikke finner så mange av i Oslo. Det bidrar til å 

skape variasjon i området. 

 Det søkte tiltaket holder seg innenfor tillatt grad av utnyttelse, 0.25. Utnyttelsen og 

etasjeantall er utarbeidet i tråd med gjeldende regulering og eksisterende veiledere. 

 Naboer knytter bekymring rundt drenering og overvann. Dette vil ved utbygging av 

Ankerveien 12 ansvarsbelegges av foretak med riktig kompetanse, og må følges opp 

slik at dette ikke vil være noe problem for naboer i fremtiden. 

 Utbygger ønsker å gå i dialog med naboer i Dagalikroken for å lage en felles 

beplantningsplan for å redusere innsyn. 

 Det er utarbeidet bebyggelsesplan for omsøkte del av planområdet, denne er en del av 

godkjente tegninger i rammetillatelsen. Ny bebyggelse er planlagt ut fra eksisterende 

forhold for planområdet, hvor grad av utnyttelse er beregnet for hele planområdet, 

inkludert eksisterende boliger i Dagalikroken 1-14. Det betyr at eksisterende 

bebyggelse i planområdet er hensyntatt i planleggingen av nye boliger i Ankerveien. 

 En bebyggelsesplan er et overordnet kart som skal illustrere plassering av bebyggelse 

for hele eller deler av et planområde. I dette tilfelle er deler av planområdet allerede 

utbygget, med bebyggelse som er velkjent for omgivelsene. Det anses derfor som 

overflødig å inkludere allerede bebygget del av området i en plan som skal vise ny 

bebyggelse, spesielt siden det er klare grenser mellom de to tomtene. 

 Utarbeidelse av en samlet bebyggelsesplan for hele planområdet vil være unødvendig, 

da ny situasjon hensyntar eksisterende situasjon, og eksisterende situasjon er velkjent 

for naboer og eventuelle andre berørte, og vil ikke belyse søknaden ytterligere slik 

naboer antyder. 

 Det viktigste materialet for utregning av utnyttelse er tallmaterialet som det er 

redegjort for i følgebrev til søknad. 

 Naboer i Dagalikroken argumenterer mot full utnyttelse av planområdet, fordi dette vil 

forhindre fremtidig utvidelse av deres boliger. I forhold til metode for utregning av 

grad av utnyttelse har eksisterende boliger i Dagalikroken og omsøkte boliger i 

Ankerveien relativt likt antall BRA, dette er det redegjort for tidligere. Det er derfor 

ikke unaturlig høy utnyttelse i Ankerveien 12 i forhold til Dagalikroken. 
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Rammetillatelse 

Det er gitt rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger og fem eneboliger to ganger. 

Henholdsvis den 15.10.2013 og den 17.02.2014. Den første gangen det ble gitt 

rammetillatelse ble ikke dispensasjon for behov for bebyggelsesplan ved innsendelse av 

byggesøknad omsøkt eller vurdert av Plan- og bygningsetaten. Dette vedtaket ble påklaget, 

blant annet på grunnlag av at dispensasjon fra § 6 ikke var omsøkt og vurdert. Etaten fant 

grunnlag for å omgjøre vedtaket. Det ble den 17.02.2014 gitt ny rammetillatelse til tiltaket, 

hvor det ble gitt dispensasjon fra både § 11, vedrørende plassering utenfor byggegrenser, og § 

6 vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. 

 

Ved gjennomføring av tiltaket vil samlet u- grad for reguleringsområdet bli på 0, 24. 

Ansvarlig søker har opplyst områdets størrelse til 13314, 8m², en u- grad på 0, 25, som er hva 

som er maks tillatt tilsvarer således 3328,7m². Eksisterende boliger i Dagalikroken i henhold 

til godkjent søknad har brutto gulvareal på 1630, 2m², og eksisterende bolig på eiendom i 

Ankerveien 12 har 402m², slik at sum areal på eksisterende bygninger er 2034,2m², som gir 

1294, 5 m² til ny bebyggelse. Nye boliger er opplyst å ha brutto gulv areal på 1224, 4m². Nytt 

samlet brutto gulvareal blir således på 3258, 6 m², som tilsvarer en ugrad på eiendommen på 

0, 24. I henhold til byggeforskriften fra 1969 skal i dette tilfellet kjeller etasjen ikke regnes 

med: ”Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1, 50 meter over planert terrengs  

gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i etasjetallet.” 

 

For ytterligere informasjon om hvordan u- grad og etasje tall skal regnes for tiltaket, vises det 

til Miljøverndepartementets veileder til grad av utnytting, kapittel 5. Forholdet til eldre 

reguleringsplaner, og utregning innsendt av ansvarlig søker, som ligger vedlagt saken. 

 

Det ble dispensert fra § 11 vedrørende plassering utenfor byggegrenser fordi etaten anså 

hensynet bak bestemmelsen å ikke bli vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved en 

dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Den godkjente plasseringen gjør at det blir 

større avstander mellom bebyggelsen slik at lys og luft på eiendommen sikres bedre. Dette vil 

samtidig sikre at bebyggelsen ikke danner en ”vegg” mellom nord og sør på eiendommen, 

men at eiendommen fremstår som luftig. En plassering av bebyggelsen utenfor byggegrensene 

anses å tilrettelegge for det som anses som en betraktelig bedre terrengtilpasning enn hva 

plasseringen av bebyggelsen i planen legger opp til. Ved å gi dispensasjon for plassering av 

bebyggelsen utenfor byggegrensene kan bebyggelsen plasseres mer ned i terrenget, blant 

annet ved plassering ned i ”søkkene”, slik vil tiltaket få betraktelig mindre fjernvirkning. Da 

tomten ligger meget eksponert til i Holmenkollens åsside anses det som meget viktig at 

tiltaket tilpasses terrenget slik at fjernvirkning minimeres. 

 

Det ble dispensert fra § 6, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av 

byggesøknad. Dette ble gjort fordi etaten anså hensynet bak bestemmelsen til å ikke bli 

vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ble ansett som vesentlig større enn ulempene. De 

opprinnelige strukturelle linjene i plasseringen av bebyggelsen er bevart, og planens to rekker 

er opprettholdt. Omgivelsenes og det nye tiltakets kvaliteter ble ansett som tilstrekkelig 

ivaretatt og tiltaket tilpasset seg godt den allerede utbyggede delen av reguleringsområdet, 

med bebyggelsen i Dagalikroken. Plan- og bygningsetaten anså ikke at en bebyggelsesplan 

ville kunne sikre en mer hensiktsmessig utbygging enn den omsøkte, samtidig som området 

nå anses som ferdig utbygget. 

 

Klager 
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Det er naboene Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 

Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 

Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe som har klaget på 

vedtaket. 

 

Klagere har rettslig klageinteresse jf. Fvl. § 28. Klagene ble mottatt Plan- og bygningsetaten 

10.03.2014, og er således kommet innenfor klagefristen. 

 

Klageanførslene går i hovedsak ut på: 

 Det bør ikke dispenseres fra krav om bebyggelsesplan. En samlet bebyggelsesplan for 

området bør utvikles, som det kreves i reguleringsbestemmelsene. Den gitte 

dispensasjonen fra bebyggelsesplan påvirker naboene i Dagalikroken negativt. 

 Det anses som dårlig gjort for senere utbyggere at u- graden innenfor 

reguleringsområdet brukes opp. 

 Parkeringen bør legges til eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3, slik at ikke omsøkt 

eiendom blir så fortettet. 

 Vedtaket bør anses ugyldig grunnet manglende begrunnelse fra Plan- og 

bygningsetaten for hvorfor 33/ 3 ikke er tatt mer hensyn til. 

 Det bør ikke bygges utenfor byggegrenser i området ned mot Dagalikroken, da dette 

kun har negative konsekvenser. 

 Det er ikke tatt hensyn til vegetasjon og landskap ved godkjennelse av tiltaket. 

Området som er regulert til lek/ fri/ grøntarealer blir privatisert når byggegrenser 

”flyttes” og grøntarealene blir mindre.  

 Bestemmelsene sier at fellesarealene skal være felles for alle eiendommene. Dette er 

ikke ønskelig ettersom Dagalikroken er et etablert sameie. Omsøkt eiendom bør 

omreguleres slik at konflikter ikke oppstår. Bebyggelsesplan bør utarbeides av samme 

grunn. 

 Det anses ikke å være større fordeler enn ulemper ved de gitte dispensasjoner. 

 PBE bør vurdere eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3 nå. Den vil ikke brukes til parkering 

slik den er regulert til når parkering nå tillattes på den omsøkte eiendom. Det bør 

legges føringer for felles utnyttelse av tomtene. 

 Det bør gis oppsettende virkning.  

 

 

 

Ansvarlig søker bemerker i uttalelse til klagene: 

 

Vedrørende klage på gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan: 

 En ny bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføre saken noe. De foreliggende byggesakene 

avklarer alle detaljer, og alle som kunne ha interesse av planen er hørt i byggesaken. 

 Plasseringen av bebyggelsen er svært grundig vurdert. Det opprinnelige 

bebyggelseskartet er ikke særlig nøyaktig og en plassering i henhold til byggegrensene 

ville innebære at bebyggelsen dels ville komme oppå topper internt på tomten. 

Gjennom den nåværende godkjente plasseringen er bebyggelsen lagt ned i dumper på 

tomten, som er meget skånsomt for vegetasjon og omgivelser. 

 Lekeplassen er i gammel plan lagt på nedsiden av bebyggelsen. Det er i dag 

alminnelig antatt at en lekeplass plassert mellom byggene har større verdi enn en 

lekeplass plassert i utkanten av tomten. Den godkjente parkeringsløsningen er en 

modernisering av parkeringsløsningen hvor parkeringen er bedre plassert i forhold til 
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Ankerveien enn opprinnelige løsninger. Dette, som plasseringen av lekeplassen 

ivaretar moderne og funksjonelle krav til uteområdene. 

 Alle krav i Plan- og bygningsloven vedrørende avstand til nabobebyggelse er 

overholdt. Vedrørende klage på gitt dispensasjon for bebyggelse utenfor byggegrense: 

 Hovedpoenget med å gi dispensasjon fra byggegrenser er å gjøre ny bebyggelse bedre 

tilpasset estetisk og funksjonelt. Hvis man skulle fulgt byggegrensene i planen, ville 

husene kommet mer opp på topper i terrenget og blitt mer ruvende.  

 Den aktuelle planen er gammel; 37 år gammel. Det har skjedd en utvikling i området 

siden den tid. Begrunnelsen for å gå utenom byggegrensene er å få til en bedre 

terrengtilpasning slik at byggene totalt sett blir mindre dominerende enn dersom 

byggene hadde blitt plassert innenfor regulerte byggegrenser. 

 Ingen av dispensasjonene innebærer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 

fra vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å dispensere fra regulert byggegrense er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vi understreker spesielt at plasseringen 

innebærer en langt bedre terrengtilpasning enn det regulerte byggegrenser legger opp 

til. 

 

Vedrørende andre klageforhold: 

 Tiltaket holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes rammer for tillatt u- grad. 

Søker har dermed krav på å få tillatelse i henhold til dette punktet. 

 Plasseringen av parkeringsplassene er et hensiktsmessig spørsmål. Parkeringen blir 

lagt så nærme Ankerveien for at boligene skal få en best mulig plassering i forhold til 

veien. 

 Slik terrenget er utformet, og slik parkering, adkomst og bebyggelse er tenkt utformet 

i Ankerveien 12, vil det være utelukket for beboerne i Ankerveien 12 å benytte seg av 

adkomst og parkering i Dagaliveien. 

 Søker har hele tiden prøvd å ivareta eksisterende terreng og vegetasjon. Dette er også 

en av grunnene til at det er søkt, og innvilget dispensasjon for å bygge utenfor 

byggegrensene. Slik dempes også fjernvirkningen av tiltakene. 

 Det er ikke grunnlag for å gi klagene på gitt rammetillatelse oppsettende virkning. 

Ingen av de krav som normalt stilles for å gi oppsettende virkning er tilstede. 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke 

medfører irreversible inngrep. Det er ikke gitt igangsettingstillatelse til tiltaket. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Det er klagd på Plan- og bygningsetatens innvilgede dispensasjoner fra 

reguleringsbestemmelsenes § 6 og § 11, vedrørende behov for bebyggelsesplan før 

innsendelse av byggesøknad og vedrørende plassering utenfor byggegrenser. 

 

Vedrørende dispensasjon fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad. 

Hensynet bak bestemmelsen om behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad er å 

sikre at de ulike tomtene innenfor reguleringsområdet bygges ut på en hensiktsmessig måte, 

og at områdets kvaliteter sikres. Samtidig skal det sikre at nye tiltak sikres gode kvaliteter i 

form av tilstrekkelige uteoppholdsarealer, lys og luft. 

 

Plan- og bygningsetaten anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide en bebyggelsesplan 

for det omsøkte tiltak. Dette da innsendt utomhusplan og situasjonsplan er meget detaljert og 

viser at det er tatt hensyn til, og ivaretatt de kvaliteter en bebyggelsesplan ville ivaretatt, 
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herunder tilstrekkelig avstand til omkringliggende bebyggelse, solforhold, lysforhold og 

uteoppholdsarealer. Samtidig er planområdet med adresse Dagalikroken allerede utbygget, og 

det resterende området bygges nå ut samlet, slik at en bebyggelseplan vil kun kunne sikre 

kvaliteter for områder som nå dekkes av situasjonsplan og utomhusplan og området som 

allerede er utbygget. Omgivelsenes; den utbyggede delen av planområdet; Dagalikroken, og 

den omsøkte eiendommens kvaliteter anses å være bevart og godt dokumentert gjennom 

innsendte utomhusplan og situasjonsplan. 

 

Planens intensjon om et strukturelt godt område i flere rekker anses som oppfylt, samtidig 

som utbyggingen anses å være godt og hensiktsmessig tilpasset eksisterende bebyggelse i 

Dagalikroken, og dens struktur. 

 

En innsendt bebyggelsesplan er ikke ansett å kunne tilføye prosjektet noe mer, eller bedre 

kvalitet. Deler av området er allerede utbygget og en bebyggelsesplans virkeområde og 

påvirkning vil således være meget redusert. Dette sett i forhold til at det resterende området nå 

bygges ut samlet, og er omfattet av de innsendte utomhus- og situasjonsplaner. Plan- og 

bygningsetaten anser den innsendte dokumentasjonen for å vise tilstrekkelig prosjektets 

tilpasning til tomt og omkringliggende bebyggelse. En bebyggelsesplan vil ikke kunne vise 

hvem som kan bruke hvilke fellesområder innad i et planområde. Plan- og bygningsetaten 

anser de omsøkte fellesområdene for å være tilstrekkelig og godt plassert, og en 

bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføye noe mer informasjon rundt disse enn den innsendte 

dokumentasjonen gjør. 

 

Det anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, men i dette tilfellet 

anses ikke presedensvirkning å være aktuelt. En anser det ikke som hensiktsmessig å skulle 

starte en planprosess med utarbeidelse og godkjenning av bebyggelsesplan for området når en 

ikke anser informasjonen en bebyggelsesplan vil kunne gi som mer enn hva den innsendte 

dokumentasjonen nå viser. Deler av planområdet er allerede bebygget og området som nå 

omsøkes bebygges med det resterende antall tillatte boliger i henhold til reguleringsplanen. 

Den innsendte informasjonen anses som tilstrekkelig og like dekkende som en 

bebyggelsesplan. Fordelene ved en dispensasjon anses som større enn ulempene. 

 

Vedrørende dispensasjon fra § 11, plassering av bebyggelse utenfor byggegrenser. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om byggegrenser er å sikre en hensynsfull plassering av 

bebyggelse på eiendommen og i forhold til omgivelsene. De skal også sikre lys og luft rundt 

bebyggelse på eiendommen og at tiltak på eiendommen får tilfredsstillende kvaliteter. 

 

Plan- og bygningsetaten har ved behandling av tiltaket lagt stor vekt på at tomten har stor 

fjernvirkning og at god terrengtilpasning således er essensielt. Ved å dispensere fra de 

regulerte byggegrensene tillattes det en bedre terrengtilpasning ettersom eiendommen er 

kupert og har store høydeforskjeller. Den opprinnelige planens byggegrenser tar ikke hensyn 

til tomtens topografi. Ved å plassere den sørligste rekken med bebyggelse noe lenger sør enn 

byggegrensene tillater, vil bygningene bli mye mindre synlige fra Oslo fjorden, da de 

plasseres betraktelig lavere i terrenget enn tiltenkt. En slik plassering gjør at bygningene 

samtidig som de kommer betraktelig lavere i terrenget, sør på tomten plasseres noe nærmere 

bebyggelsen i Dagalikroken. Den minste avstanden blir på 9, 2 meter (ved hus 5), og den 

største avstanden på 13 meter (hus 9). Disse avstandene anses som relativt store til å være i 

tettbygd strøk, og tilstrekkelige for å sikre lys og luft mellom bebyggelsen, og skape 
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tilstrekkelig gode rom for uteopphold mellom bebyggelsen i Dagalikroken og Ankerveien 12. 

Avstandene er i henhold til Plan- og bygningsloven. 

 

En dispensasjon fra byggegrensene gjør at bygningene på eiendommen plasseres med noe 

større avstand mellom seg enn opprinnelig tiltenkt i plan. Plan- og bygningsetaten anser det 

som viktig at eiendommen etter gjennomføring av tiltaket fremstår som lys og luftig, og at 

bebyggelsen ikke danner en ”vegg” mellom Ankerveien i nord og utsikten ut mot fjorden. 

Ved å ha større avstander mellom bebyggelsen, og plassere bebyggelsen etter tomtens 

topografi, slik at bebyggelsen settes ned i terrenget og ikke plasseres oppå høydene, vil 

fjernvirkningen av tiltaket også minimeres, som er meget viktig. En bedre tilpasning til 

terrenget gjør at eiendommens opprinnelige terreng i større grad vil bevares og at området slik 

vil fremstå mer som opprinnelig. Som del av Holmenkollåsen og Oslos grønne ramme anses 

dette som viktig. En dispensasjon fra byggegrensene tillater en bedre terrengtilpasning, som 

igjen sikrer en lavere høydeopplevelse av tiltakene. Tomannsboligene vil få lengre fasader, 

men som helhet vil tiltaket passe bedre i terrenget og oppleves som mindre ruvende. Det 

bemerkes at tiltaket ligger nord for bebyggelsen i Dagalikroken og at tiltaket således vil 

påvirke bebyggelsen her minimalt med tanke på sol. 

 

Ved å dispensere fra byggegrensene flyttes også plasseringen av de felles områdene for lek 

seg. Plan- og bygningsetaten anser det som viktig at planens intensjon om felles leke 

uteoppholdsarealer ivaretas, men anser plasseringene i planen kun mot sør øst, delvis i 

naturlige ”søkk” på eiendommen som noe uheldig, ettersom arealene her er betraktelig mindre 

tilgjengelig for noen av boligene. Ved å plassere leke arealene mer sentralt på eiendommen, 

og på flere steder, som nå er godkjent i henhold til utomhusplan, blir de mer attraktive, med 

bedre solforhold, og bedre tilgjengelig for alle boligene. Samtidig frigir dette arealene 

beliggende lavere i terrenget for plassering av bebyggelsen her, slik at disse blir mindre 

ruvende i terrenget. Plan- og bygningsetaten anser det ikke som en privatisering av 

lekearealene at deler av arealene flyttes, slik klagere bemerker, snarere anses de å bli bedre 

tilgjengelig for alle, og få bedre kvaliteter, deriblant bedre solforhold. 

 

Det anses som en stor fordel ved dispensasjon fra byggegrenser at bebyggelsen kan plasseres 

noe friere, og dermed bedre tilpasses det faktiske terrenget på tomten. Slik vil bebyggelsen 

blant annet kunne plasseres ned i ”søkkene” og bli liggende betydelig lavere enn kun ved en 

plassering på tomtens høyere punkter. Samtidig åpner dispensasjonen for større avstander 

mellom bebyggelsen, som igjen øker lys og luft mellom bygningene, og forhindrer at tiltaket 

fremstår som en tettere vegg. Tiltakets kvaliteter anses å bli bedre, da spesielt mulighetene for 

terrengtilpasning blir vesentlig bedre, ved en dispensasjon fra byggegrenser. Høydene på 

tiltaket blir lavere da tiltaket vil kunne plasseres lavere i terrenget. Dette anses som meget 

viktig grunnet tomtens fjernvirkning og opplevelsen av tiltaket fra bebyggelsen mot sør. 

Etaten anser det som en samsfunnsmessig stor fordel at tiltakets fjernvirkning minimeres, 

ettersom Holmenkollens grønne åssider må bevares, slik at Oslos grønne ramme bevares. Det 

anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, da dette kan gi uheldige 

presedens virkninger. I dette tilfellet anses ikke dette som aktuelt ettersom det er et såpass lite 

planområde og tomtens spesielle topografi og beliggenhet. Ulempene ved å plassere 

bebyggelsen nærmere bebyggelsen i Dagalikroken anses ikke å være vesentlige, da 

avstandene mellom bebyggelsen her fortsatt anses å være god. (Minste avstand på ca. 9 meter) 

Takterrassene på tiltaket er trukket 1 meter inn fra fasadeliv, som minsker innsyn/ 

utsynsmulighetene. Samtidig ligger bebyggelsen nord for eksisterende bebyggelse slik at 

tiltakets påvirkning på solforholdene anses å være minimale. Fordelene ved en dispensasjon 

anses å være vesentlig større enn ulempene. 
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Plan- og bygningsetatens kommentarer til andre klageanførsler 

Vedrørende anførsel om u- grad 

Tiltaket er innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser hva gjelder maks tillatte u- grad. Plan- 

og bygningsetaten kan ikke nekte noen å bygge ut en eiendom slik at maks tillatte u- grad 

oppnås, for at andre senere ev. skal kunne bygge ut sine eiendommer. Bebyggelsen i 

Dagalikroken anses å være ferdig utbygget, og med denne utbyggingen vil planområdet i 

henhold til planen være ferdig utbygget. Ved eventuelle senere ønsker om påbygg/ tilbygg 

eller annen utbygging må det søkes dispensasjon for dette. Alle dispensasjoner vurderes 

individuelt. 

 

Vedrørende anførsler om at det kun er negativt å flytte bygningene ned mot Dagalikroken, at 

det ikke er tatt hensyn til vegetasjon og landskap, at ved å flytte felles arealer for lek 

privatiseres disse, og at det ikke er større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon vises det 

til Plan- og bygningsetatens dispensasjonsvurdering og vurdering av tiltaket i rammetillatelse 

datert 17.02.2014.  

 

Vedrørende anførsel om oppsettende virkning så anser Plan- og bygningsetaten ikke kriteriene 

for at dette skal kunne gis som oppfylt. 

 

Vedrørende anførsel om at fellesarealene ikke skal være felles for hele reguleringsområdet, 

men kun felles innad på de ulike eiendommene innenfor reguleringsområdet. 

Plan- og bygningsetaten anser dette for å være privatrettslige forhold og behandler ikke dette i 

byggesaken. En bebyggelsesplan vil ikke kunne omfatte forhold om hvem som kan bruke 

hvilke fellesarealer innad i et planområde. 

 

Vedrørende anførsler angående eiendommen 33/ 3 

Plan- og bygningsetaten anser alle relevante forhold rundt eiendommen 33/ 3 for å være nøye 

og godt vurdert, og begrunnet. Plan- og bygningsetaten kan ikke tvinge noen til å kjøpe 

eiendommer av Oslo kommune, for å utnytte den slik en eldre plan tilsier. Dersom denne 

eiendommen senere ønskes bebygget må det sendes inn søknad med eventuelle 

dispensasjonssøknader, som vil behandles individuelt. Plan- og bygningsetaten kan ikke uttale 

seg om sannsynlighet for å få eventuelle senere dispensasjoner. 

Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å være godt tilpasset eksisterende terreng og 

eiendommens omgivelser, dette har vært et stort fokus hos Plan- og bygningsetaten gjennom 

behandling av saken. Det er lagt vekt på å plassere bygningene godt i terrenget; tilpasse til 

områdets topografi, og dermed minske fjernvirkningen og prosjektets påvirkning på de nære 

omgivelsene. De gitte dispensasjonene anses å være hensiktsmessige og øke prosjektets 

kvalitet, blant annet ved å legge til rette for bedre tilpasning til eksisterende terreng, som er 

kupert og har større høydeforskjeller. Ved plassering av bygningene ned i terrenget blir 

tiltaket mindre fremtredende både sett fra sør med Oslo fjorden og fra nord med Ankerveien. 

Plan- og bygningsetaten anser saken, med naboprotester og forholdet til omgivelsene, 

herunder eiendommen 33/ 3, for å være meget grundig behandlet. 

 

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

rammetillatelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering § 11 og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse 

utenfor byggegrenser og behov for bebyggelsesplan for området før innsendelse av 

byggesøknad. 
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Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 

Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 

Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe anbefales ikke tatt til 

følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 05.05.2014 

 

Øvrige saksdokumenter del 1 

 

Øvrige saksdokumenter del 2 

 

Øvrige saksdokumenter del 3 
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32/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 12/00014-11 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 32/14 

3 Bydelsutvalget 22.05.2014 77/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 7/14 

 

Votering 

Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 

utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Arbeidsutvalget har tidligere gått imot enhver utbygging av tomten og fastholder dette 

vedtaket. Se vedlegg. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 

til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål bolig over  

eksisterende sokkel, parkeringshus i tre etasjer videreføres. Det skal også opparbeides ny 

avkjøring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjør tiltaket da syv etasjer sett  

fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbebyggelse mot vest.  

 

I forhold til tidligere innspill i denne reguleringssaken ønskes bla. spesiell fokus på følgende 

konsekvenser av eventuelle nybygg; høyder/volum, innsyn/utsyn, sol- og skyggevirkning mot 

felles uteoppholdsareal og mot omgivelsene samt støy fra Landingsveien og som refleks fra 

nybygg. 

 

Hensikten med planforslaget er å videreføre eksisterende bebyggelsesstruktur på 

Hovseter med to separate nye bygningsvolumer på eksisterende parkeringslokk. 

Det dannes da et grønt plassrom med mulig adkomst fra eksisterende internveier på 

Hovseter og avkjøring. 

 

Prosjektets styrke ligger i utsikten mot øst over byen og mot Holmenkollåsen – for alle 

etasjer, som kompenserer for noe dårlige solforhold på ettermiddagen. Deler av eksisterende 

parkeringsanlegg under boligene skal bygges om og utvides under ny bebyggelse for å 

muliggjøre både boliger, boder og parkering. Parkeringsanleggets fasader blir fornyet, 

integrert med boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot Landingsveien. Eksisterende 
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avkjøring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles veitrase opp til øvre deler av 

parkeringsanlegg og Hovseterhjemmet skal legges om noe nærmere Landingsveien Det skal 

tilstrebes at borettslaget kollektivt ikke skal miste for mye utsikt og at barnas barnehage får 

sol om morgenen. Tomtens beliggenhet og karakter muliggjør en spennende arkitektur som 

aksentuerer de flotte kvalitetene området faktisk har. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 30.08.2012, sak 115/14 Kunngjøring om offentlig 

ettersyn- forslag til detaljregulering – Landingsveien 14 og fattet følgende vedtak: 

 

“Bydel Vestre Aker støtter Plan- og bygningsetaten uttalelse der etaten mener boligprosjektet 

er for høyt og dominerende og har store mangler hva gjelder bokvalitet og utearealer. 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler ikke planforslaget på bakgrunn av dette.” 

 

Frist for innspill er 06.05.2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen konkrete innspill til oppstartmøte. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 15.04.2014 med saksdokumenter 
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33/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 12/01370-17 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 33/14 

3 Bydelsutvalget 22.05.2014 78/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 8/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 

 

 

Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 

var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 

negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 

 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 

boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 

arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 

Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 

imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 

den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 

konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  

På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 

realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 

 

Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

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

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

 

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

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

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

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

stillingtagen ved forrige korsvei. 
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Votering 

Arbeidsutvalget støtter at begge forslagene sendes Plan- og bygningsetaten..  

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Høyres vedtak med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 

 

Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 

var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 

negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 

 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 

boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 

arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 

Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 

imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 

den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 

konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  

På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 

realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 

 

Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

 

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

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

 

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

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

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

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

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 

rammetillatelse for uttalelse til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 25.04.2014 brev fra Plan- og bygningsetaten vedrørende søknad om 

rammetillatelse for gnr. 31, bnr 334 – Hovseterveien 70-72. 

 

Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende dagligvarebutikk og tre underliggende 

parkeringsplan. Utvidelsen medfører ca. 450 m² BTA i 4 plan. Utbyggingen planlegges i 

sammenheng med pågående reguleringssak for bygging av en 6 etasjers boligblokk på 
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Hovseterveien 72 og det nye taket på butikken planlegges for å kunne tjene som uteareal for 

de nye boligene. Varelevering til butikken blir som tidligere på nedsiden mot Hovseterveien. 

 

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen: 

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig med tilhørende anlegg (Felt B) gjennom 

regulerings- og bebyggelsesplan S-1733, vedtatt 03.01.1972 Kart og bestemmelser for 

Hovseter sier ingenting om utnyttelse, slik at PBL´s bestemmelser blir gjeldende. PBE anser 

tiltaket å være i tråd med formålet i reguleringsplanen. 

 

Tiltaket vil ligge lenger fra enn 15 meter fra midt regulert vei og er således ikke avhengig av 

dispensasjon. Bymiljøetaten vil bli varslet særskilt. Det er også gjennomført en brannteknisk 

vurdering av konsulent. Tiltaket ble nabovarslet 11.02.14, og ingen kommentarer fra naboer 

pr. dato. 

 

Frist for uttalelse fra bydelen er 9. mai 2014. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 27.02.2014, sak 29/14 Hovseterveien 70-72 

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og fattet følgende vedtak: 

 

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

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

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

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

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

Analyseplansje 5 av 9.  

 

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

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

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

negativt enn for de fleste andre. 

 

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

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

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

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

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

 

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

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

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
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Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

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

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

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

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

Analyseplansje 5 av 9.  

 

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

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

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

negativt enn for de fleste andre. 

 

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

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

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

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

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

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

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

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

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

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

 

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

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

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

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

stillingtagen ved forrige korsvei. 

Vestre Aker bydelsutvalg  

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 25.04.2014 

 

Saksdokumenter 
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34/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 

Begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 13/00399-14 

Arkivkode.  513.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 34/14 

3 Bydelsutvalget 22.05.2014 79/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 9/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 

reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 

 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 

reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På 

bakgrunn av bemerkninger fra Byantiktvaren foreslås endringer i planforslagets 

bestemmelser, Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av 

endringene. 

 

Endring i planforslaget 

Byantikvaren foreslår mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Endringene går ut på at 

det ikke skal settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller 

veianlegg, som kan forandre områdets karakter, samt at det ikke skal settes inn takvinduer 

eller gjøres endringer på balkongene. 

 

Byantikvarens begrunnelse for endringene 

Byantikvaren ser det som svært positivt at veiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om 

at det tas inn en bestemmelse i tilknytning til disse. Videre bes det om at «konstruksjoner» tas 

inn for å sikre bevaring av bl.a. tørkestativ, som også er tidstypiske og viktige elementer.  
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En at årsakene til at området ble valgt ut for regulering til hensynssone bevaring, var at det 

fremdeles har de opprinnelige støpte og forseggjorte balkongene og urørte takflater - det 

finnes svært få slike helhetlige blokkbebyggelser der disse elementene er urørt. Balkongene er 

et svært viktig design-element og en helt avgjørende del as bebyggelsens arkitekturuttrykk. 

Balkongene er gitt varierende bredde og utforming avhengig av hvor de er plassert på fasaden. 

Balkongene har varierende fargesetting fra blokk til blokk. Balkongene kan i dette tilfellet 

ikke skiftes ut, uten viktige verneverdier går tapt. Balkongenes bredder kan heller ikke endres, 

uten at fasadeuttrykkets verneverdi svekkes. Disse elementene er i dette tilfellet nettopp en av 

de kvalitetene som det er viktigst å bevare. 

 

Takflatene er svært slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette 

tilfellet er vesentlig for opplevelsen av en autentisk situasjon og viktig å bevare. Etablering av 

takvinduer vil etter vår vurdering svekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som 

vi i dette tilfellet forsøker å bevare. I utbyggingene fra denne tiden forøvrig er langt det meste 

for lengst endret og utbygget. Byantikvaren ser det som en sjelden sjanse å få til en mer 

komplett bevaring her. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering 

Byantikvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de 

som er innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, veier osv. Reguleringsbestemmelsene, som 

foreslått av Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering. 

 

Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten 

anser at eksisterende balkonger er tilfredsstillende. Beboerne har i tillegg tilgang på uteareal 

på terreng rundt bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og 

vedlikehold av balkongene må det innhentes uttalelse fra Byantikvaren. 

 

Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved 

en eventuell fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av 

ledighetsstørrelser, med vekt på 3- roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av 

eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i bysentrum der det er mange små leiligheter. Plan- 

og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for loftsutbygging i denne 

blokkbebyggelsen. 

 

Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i 

reguleringsbestemmelsene. Det er kun gjort justeringer i bestemmelsene. Kart og 

planforslaget for øvrig er uendret. Eventuelle bemerkninger til endringen Høringen gjelder 

bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne 

bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 

 

Frist for eventuelle bemerkninger er 02.05.2014. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fattet i møte 27.02.2014, sak 11/14 følgende vedtak som vil 

følge forslaget til videre behandling i Bytyret: 

“Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

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

 

- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 
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- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 

- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 

 

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

ABPN-201302172, datert 03.12.2013.” 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 

reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan og bygningsetaten av 15.04.2014 med vedlegg 
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Vedlegg:
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Grunneiere


Bydel Vestre Aker


Byantikt aren


1/331 15 04 2014


Der2a rat ar ral rrarkanr) 201102172-37 Sakatch NIana Skaren ArldatbnIc 512
Oppti alltid •ed hensendelse


VASSFARET OG GAUPEFARET, SLEMDAL
FORSLAG TIL DETALIREGULERING - BEGRENSET HØRING


Ovennesnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På bakgrunn
bemerkninger fra Byantikt aren foreslas endringer i planforslagetk bestemmelser, Det jukterte


forslagei sendes derfor på horing til de som berores direkte at endringene.


Endring i planforslaget 



Byantikvaren foreslår mindre endringer 1reguleringsbeswmtnelsene. Endringene går ut på at det ikke skal


settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller seianlegg, som kan forandre
onmadets karakter, samt at det ikke skal settes inn takt induer eller gjores endringer på balkongene_


Byantikvarens begrunnelse Mr endringene 



Byantikvaren ser det som svært positivt at eiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om at det tas inn
en bestenimelse i tilknsining til disse_ Videre bes det om at -konstruksjoneC tas inn for å sikre bevarine as
bl.a. torkeNtatis. solfi også er tidstypiske og iktige elementer.


En at arsakene til at omradet ble salgt ut for regulering 111 hens> nssone bes aring. sar at det fremdeles har


de opprinnelige stopte og forsegeione balkongene og urorte takflater - det finnes sszen fa slike helhetlige
blokkbebyeszelser der disse elementene er unort. Balkongene er ei ssæn iktie desum-element cie en helt


asgjorende del as bebyggelsens arkitekturuttnfl_ Balkongene er ein varierende bredde oe utforming
ashengig n ht or de er plassen pa fasaden. Balkoneene har sanerende fareesetting fra blokk til blokk.
Balkongene kan i dene tilfellet ikke skiftes ut_ uten iktige serneserdier går tapa Balkoneenes bredder
kan heller ikke endres, uten at fasadeunrykkets vemmerdi ssekkes. Disse elementene er i dene tilfellet


nettopp en at de kt alitetene som det er siktigst å betare.


Takfiatene er sywn slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette tilfellet er


vesentlie for opplevelsen av en autentisk situasjon og iktig å bevare. Etablering as takvinduer sil ener år
vurdering alekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som vi i dette tilfellet forsoker å bmare. I
utbyggingene fra denne tiden forovrig er langt det meste for lengst endret og utbygget. Bsantikvaren ser
det som en sjelden sjanse å fa til en mer komplen bevaring her.
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Plan- op bvpninPavt_ pwderin,


Byandkvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de som er


innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, vcier osv. Reguleringsbesternmelsene, som foreslått av


Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering.


Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten anser at


eksisterende balkonger er tilfredssfillende. Beboerne har i tillegg tilgang på utcareal på terreng rundt


bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og vedlikehold av balkongene må del


innhentes uttalelse fra Byandkvaren.


Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved en eventuell


fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av ledighetsstørrelser, med vekt på 3-


roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i


bysentrum der det er mange små leffigheter. Plan- og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for
loftsutbygging i denne blokkbehyggelsen.


Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i


reguleringsbestemmelsene. Del er kun gjon justeringer i bestemmelsene. Kart og planforslaget for øvrig er
uendret.


Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne


bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.


Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 02.05.2014.


Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken her vi om at saksnummeret oppgis


som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale c-posunottak, og saksnummeret


emnefeltel forenkler fordelingen av innkommet e-post.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for hyggeprosjekter


Plan


Dette dokumentet er elelaronisk godkjent 15.04.2014 av:


Maria Skåren - Saksbehandler
Karen Marie Glad Visnes - avdelingsdirekier


Vedlegg:


Plankan


Reguleringsbestemmelser







5.2 REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR VASSFARET OG GAUPEFARET
Gnr. 33, bro. 1271 - 1283, 2107 - 210}1


§I A\ grensrung
Det regulerte området er vist på plankart ABPN-20I 302172 og datert 03_12 2011


§ 2 Formal
Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse


Kombinert bebyggelse og anlegg
- Bolig/Forretning


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg


Ilensynssone
- Bevaring ktrItunniljo 11570


§ 3 Flensynssone
Eksisterende bygninger og konstruksjoner tillates ikke revet, Fjernet, flyttet, til- eller
pabygger Bygningenes cksterior skal bevares.


På utomhusområder og veganlegg tillates ikke tiltak eller bruksendringer som kan forandre
områdets karakter. Nyc friustående bygningsvolum tillates ikke.


Ved restaurering eller reparasjon av eksterioret skal opprinnelige eldre nnaterialer on
elementer. som for eksempel vinducr, dører. kledning, taktekking og balkonger bevares med
sin opprinnelige plasseritur


Der kerdifulle eldre elementer er tapt skal upprinnclig uttrykk oe kvalitet mcd hensyn til
utforming. materialbruk, larger og utforelse viderefores. Eksisterende elementer tillates ikke
ret.ct, Bernet eller endret med mindrc fravær av vemeverdier kan dokumenteres.


I nllëller der eksterioret har blitt endret i forhold til originan uttrykk kan det føres tilbake til
opprinnelig / eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling


For det gis tillatelse til endringer av eksterlør eller utcområder, skal dct foreligge unalelse fra
Byantikvaren.


Dersom bevaringsverdig bebyggelse må rives på grunn a brann eller annen uopprettelig
skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plasserina, dimensjoner og hoyder


§ 4 Avkjørsel
Avkjørsler skal være som vist med piler på plankartet.


Kjøreveg skal være offentlig.


Felles kjøreveg ska I være felles for gnr 33, bnr. 475, 1271, 1272, 2298, 2299 og 2475 samt
sencre utskilte parseller av gnr. 33, bnr. 1272. Felles avIgørsel reguleres i cn bredde på 4
meter


§-5 Sury
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bvdel Vestre Aker
Serkedalsveien 150B
0754 OSLO


BYDEL VESTRE AKER
Dat • l å0 I1 %


Saksansv.:


. nr.:i i


Saksbelu Aiv: .5 ‘


Kopk






lIato 25 04 3114


Due• refVre ref 1takaul 3)14041271-7


Offieb atid sed Irendthe
Salabeth landa knslaankenAlluvkada 511


BREV - HOVSETERVEIEN 70 - 72
OVERSENDELSE AV SAK FOR UTTALELSE


Vi orienterer om soknad til tibak mottatt den 28.03.2014.
Saken er regisnert hos oss med saksnr. 201404329.


Vedlagt folger soknad om rammelillatelse for utvidelse av furrelningsbygg og garasjeanlegg i HufTsveien
70-72.


Plan- og bygningsetaten ber om en uttalelse innen 9.5 -2014


PLAN- OH BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Plan


Delte dokumentet er elektronisk godkjent 25.04.2014 av:


Linda Krisriansen - Saksbehandler


• rinnt 011.5111~1alen Besokstdresse


Vahla nak: 1. 0187 Oslo


Saltralhord02 1110Rankmro 1115 01 01157


kuntknantra21 49 10 00Org nr 971 040 1121MVA
•


fluks 104 Sannot






Telarakr23 49 10 01
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Fra: Cecilia Carlsson Carlsson@mad.no>
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Sendt: 22. april 2014 09:12 - 17-Hp17—


Til: Hanne Lien; PBE Postmottak






Kopi: frnoapostmottak@fylkesmannen.no; Knut Midttun; 'Terje Bjøro;






galtungelinhorn@gmail.com; Asle Sveen; Jakob A.Vikse.; Halvor Holm; Egil






Mørner; Gunnar Hagelin; Øyvind Omang; fromundstad@gma1 com; "oyv


bergesen. BVA-Postmottak


Emne: Vedr. byggesak 221106441- Jerpefaret 33-35- supplement til tidligere


merknad


Vedlegg: Kopi av skjøte.pdf; Klage på byggesak jerpefaret 31.pdf; Foto Jerpefaret






31.pdf


Vedlegger merknad til byggesak 20011090820 fra Frode Sæter som supplement til min tidligere bernerkning vedr,


byggesak. byggesak 221106441- Jerpefaret 33-35.


Vi ber om en utførlig redegjørelse for hvordan tiltaket i Jerpefaret 33-35 oppfyller krav til atkomst, uforming og


plassering osy jf_ klage over rammetillatelse-byggesak Jerpefaret 31.


Vi ber om at omgående få tilsendt et komplett nabovarsel med kurant tegningsmateriale.


Vennlig hilsen


Cecilia Carlsson


sivilarkitekt rn.arch
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	 Opprinnelig melding 



Fra: Hanne Lien Imailto:hannelien@getmail.no]


Sendt: 18. april 2014 22:51


Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Kopi: fmoapostmottak@fylkesmannen.no; knut.midttun@bva.oslo.kommune.no; 'Terje Bjøro;


galtungelinhorn@gmail com; Asle Sveen; Jakob A»ikse.; Halvor Holm; Egil Mørner; Cecilia Carlsson; Gunnar Hagelin,


Øyvind Omang; Iromundstad@gmail.com; "oyv bergesen


Emne: Vedr. byggesak 221106441- lerpefaret 33-35


Det vises til klage til Fylkesmannen innsendt av Cecilia Carlsson og vedlegg sendt av Hanne Lien, beboer i Skogen


boligsameie_ Det vises også til omfattende korrespondanse med PBE fra undertegnede og Luis Romundstad med


vesentlige opplysninger om grunnforhold og fundamentering av Skogen Boligsameie Vi har lest gjennom både


risikoanalyser utarbeidet av firmaet Mortensen og geoteknisk rapport skrevet av Jimmie Svensson i firmaet


Remertsen, avd. Gøteborg engasjert av utbygger. leg finner grunn til å påpeke en del helt sentrale poenger:


1. Geotekniker var på befaring i Skogen Boligsameie i januar 2014. I rapporten er det beskrevet : " Berggrunnen


under Skogen boligsameie fremstår som massiv og tørr liten eller ingen vannføring observeres i de skrånende


flatene som utgier berggrannen under boligkomolekset. n sprekkedannelserav betydelig størrelse kan observeres."


Kommentar: på befaringstidspunktet var det kuldegrader. Det er derfor helt naturlig at berggrunnen var tørr. På


andre årstider er det SVÆRT mye vann som renner i bekker langs fjellmassivet bak og under Skogen boligsameie.


Dette vet alle som er kjent med vårt sameie. Geoteknikers konklusjon er derfor altså direkte feil. Jeg har tidligere i


brev til PBE nettopp poengtert dette og også tilføyd at frostsprengning kan skape sprekker, som ikke nødvendigvis er







synlig i allerede forvitret fiell! Det er svært viktig å være klar over at Skogen boligsameie strekker seg over mange
hundre meter og er et enormt byggvert Det vil derfor være vanskelig å avdekke sprekker av betydning bare ved en


enkelt befaring. En gjør oppmerksom på at det ikke er gjort uttak av fiell ved boreprøver for nærmere analyse slik
det ofte er vanlig ved geoteknisk analyse.


Geotekniker kommenterer følgende om nærliggende byggverk/ konstruksjoner: "Byggverk i område har ikke noen
særegenheter"


Kommentar: Det er uklart for meg hva som menes med særegenheter, men hvis geotekniker mener at Skogen
boligsameie med sin spesielle beliggenhet i en svært bratt skråning med 60-70 høydemeter og HELT spesielle
fundamentering ikke fremstår som særgen, så er dette svært bekymringsfullt for resten av kvaliteten på rapporten.


Geotekniker har funnet grunnlag for å sette vibrasjonsgrenser til 34 mm/ s nær vårt sameie og bygning/ enebolig
i lerpefaret 31 , eid av sivilarkitekt Cecilia Carlsson. Del understrekes i rapporten at dette er grenser som må følges
under hele sprengeperioden og at det skal gjøres kont inuerlige vurderinger av kompetente fagfolk.


På den annen side uttales det i rapporten at " grenseverdiene kan bli revidert etter første salvene i de fall byggverk
er sterkere enn vurdert i denne rapport Denne revidering må gjøres av geotekniker"


Kommentar: Hva i all verden mener geotekniker her ? Betyr dette at man vil øke grenseverdiene dersom det ikke
oppstår skade på nærliggende byggverk?? leg håper virkelig vi misforstår, for dette fremstår som komplett
uforståelig og totalt uansvarlig. Spesielt uforståelig blir det når man et annet sted i rapporten leser


Sprengningsarbeidet skal planlegges på en slik måte at de beregnede grenseverdiene ikke overskrids ved noen salve.
Overskridelse medfører økt sannsynlighet for at skade kan oppstå. /o flere og større overskridelser, desto mer øker
sannsynligheten for at skader kan oppsti" Disse to uttalelser står i kontrast til hverandre og er i beste fall
forvirrende språkbruk I verste fall er rapporten inkonsekvent og ulogisk.


Videre står det rapporten- " Dersom uttak av masser avdekker sprekker/svakhetssoner i berggrunnen, vil
potensiell risiko for ras og utglidninger kunne foreligge (figur 6)- Forsiktig fjerning av masser kan øke sikkerhet ved
utrenskning. Progressiv vurdering av rådgiver anbefales for avgjørelse av sikringstiltak med bolter. Fjellsikringstiltak
må vurderes ved befaring etter at sprengningsarbeidet har kommet "


Kommentar leg forstår geoteknikers uttalelse dithen at han ikke kan utelukke at dersom sprekker/ svakhetssoner
avdekkes , kan dette medføre ras og utglidning leg vil igjen, som i tidligere korrespondanse med PBE, trekke en
parallell til Alesundraset. Det var sprengningene som gjorde berggrunnen ustabil, ikke svakt fundament i seg selv.
Skogen boligsameie er fundamentert i porøst grunnfiell med sannsynlige svakhetssoner og dypforvitring slik vi kan
se i flere omkringliggende områder i umiddelbar nærhet til vårt sameie. Dette er et område som geotekniker Jimmie
Svensson fra Reinertsen , avd, Gøteborg neppe kjenner til. leg er imidlertid helt enig i hans konklusjon, nemlig at
man ikke kan utelukke ras og utglidning.


5.1 risikoanalyse/ sjekkliste fylt ut av hovedentreprenør Mortensen påpeker de selv ansvar for å overholde


støygrenser og søke diepensasjon til bydelen. Mortensen brøt likevel dette regelverk fra første dag, og det var først
da beboer Sveen kontaktet Miljøetaten i Vestre Aker bydel, at firmaet ble pålagt å sende søknad om dispensasjon
for at arbeidet skulle kunne fortsette.


Vurdering leg holder fast ved at rammetillatelse har vært gitt på sviktende grunnlag. Det nåværende


byggeprosjekt awiker sterkt fra opprinnelig reguleringsplan og rammetillatelse hadde sannsynligvis aldri blitt gitt
dersom man den gang ante omfanget av utbygging. Det har aldri tidligere vært sprengninger av dette omfang så
nært Skogen Boligsameie tidligere, men altså vært registrert bevegelser i fundamentet hos oss ved sprengninger
mange hundre meter unna. Hvilke konsekvenser utsprengning av byggegrop til underjordiske garasjer kan få, kun 15
meter fra de nærmeste boenheter i Skogen boligsameie ( hvor det bor flere hundre mennesker, inkludert svært
mange barnefamilier ) tør vi nesten ikke forestille oss. PBE har gitt ramme- og igangsettingstillatelse uten å ha satt
seg inn i saken tilstrekkelig. Det påhviler etaten et enormt ansvar hvis ubotelig skade skulle skje, del være seg
personskader eller setningsskader.


Med vennlig hilsen


Hanne Lien , beboer i Skogen Boligsameie
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Undertegnede A/S Polnenkolbanen skjAer og overdrer til


K•W. Gundereen ain olanden tont nr. 12.91 Tryvannabanena


tcr2tebeltetr.nr.31, b.nr. 1482 Oelo/Aker. Kjerpeaunffolge
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ur evc.jertvA r‘forenet måte.


rjopakontrakten inneholdor for.:v1.19,lolgende betinceliser


før øverdratelovnl


Tonten mkal bebyggea villamøøøig mad vånångsbna på h(fiat
to •taejer ou forOvrig ørtør ajeldendø Yommunale føraikriftør
og vedtekter. På den aolgto tent nA der ikke uten Holnen-
kolbanana sllta rattaaftartalasma aaatykko opfares asro
ann st vtataishua ciantet uthua lellørfaraa.»).


Ds opfOrendea bygninger esåikke benytte. ama aykebna,
fabrikker, •rbeidabolAger ell•r lignende, eller tål hånd
verkadrift, likeaom derlkke må drivirenogen vårkaomb•t, lhGC
kan ejenere naboene ved rak, lara eller lukt. Otakjønking
ller aale ev 01, vil •ller brannervånmi heller lkke fInn.
ated.


Hvle den apolgteparwell er bevokeet, •llør bvis dan be-
plantea, nå kjapenneneåree for at trørne ikke blår ed hOle,
eller tette nt de arerrer utalkten for da på de bakenfOr-
lluendo Gruonstykker cpfOrendes e.n!: _nhua, eller fra
Panenkelbanene verner otrøknIncen lanan •lendommene
nacaer, og Uolnenkolbanen har rett tll å forlans. trar
fjernet ellor ekåret ned når disaa håndrer utaikten. Mulls
tvlietenutende ånvondolzon av denne beetennelae avgjoree
ned cr.tcliçvår:ordnuav lIorredegartnartni Aker, ollør
tilfello denne etillins cphøyøø, ay den kowaunale tjeneetø-
,..annnom har evertatt Mareadogertnerena funhajcnor,


Annenesring ‘e eeLver ort r: Gen nclAto parsell er forbudt.


Kjeperen 7-4tfl enhver tld bolde grunnatykket foravarlla
tungjerdet. Når nabotomtene aelsaa, delea den frentidige
vedlikeholdaleøeolikt ørtør levea.


Gjerdst not banam m enten voireav malt etakItt, leveada
høgn, aten eller av anasa koaatrukajon, som approhorøø av
Holuankolbaasa eller rettaøtterføldar, dør øverhadat har
apprcbasjørlarettm•d heanayntil othvort øm partellea op-
ferøndea gjørde.


SOppielog annet avfall må lerges i tettaluttende kaese med
•


val ållor nol.ckruåu. Priveterned lenrettea mad torvetrO.







der tommo olnet 2 gancer i Uen, •ller ecw.vannklosetter.
Hiviekjepøren oplarrer toryatrskonlont - øø1 elle11ibkLa
for egirtbruk - ri enhver for nabobr genereng •olutt
fcrebyegsa.


Den aolgtzetozat 1kke ytterlIgere utpareelløree.


Hunder, dør ved Ljoen •ller 11znende kan foretyrre nebeere
nattero, nå holdee 1nneetengt e, natten, likesom •Lvel
bunder øoo endro huadyr, dør vittørl1g geaerer naboør, etrePt
ae Holzendeolbanen•ller rettaefterfelger ben tordrøm fjernst
fra pareellen utøn lovnAl ee den.


Holmenkolbenen ollør retteefterfalger forbehcleier•1g ene-
ratt til nedesle aentykk• t11 lempoleg eller forenerinw
1 e..ecpatilte eervitutt•r såvel på denne •om på andre
-rreeller i tondebeltst.


Kjepøren er berettleet til å benytte føllae ve1, dør ferer
forb1 parielløn, oot fcrholdeneasle •anmen wed de Ovrigo
paraelleders, dør benytter veløp,t delta elvel 1 dene
yed/Alceholdzzom1 å bolde den 1 fullt ferbar etand t11 en-
hver årstid.


I mangel av zdadel1g overamakomet mellom vedkonmende
paraelle/ere faabeettse det fornedne 1 aå henaezendøav
Holondkolbanen ellør rettaefterfelger med bindende
virladag for parozelleieren.


Holmeakolbanen øllør retteefterfolger fortoeholdere1g ene-
rett til å meddsle eamtykke til lesing eller forandring
1 dø opetilta aervituttør eAvel på denne eozepå andre
pareeller i tcotebelte.


Kladdcavlep for bygningan anordnee såledee, et t1latetendø
og nedenforliggende touter 1kke forulenpee dørav or tekke-
fer oa vennårør Deke forurieneee.


Kjareren er riort bekjant wdedet akjete 1kke ken utctedec
tbr tomten er nAlt u okyldeett, aant ned dø vanekelig-
heter eem for tldener t1lateds oed benayn t11 byeeet11-
lateleo fra de konounele nyndtabetsr, Vementlig på grunn
av vann- g kloakkeperentilet.Holnankolbanan er uten dfl-
avar for de bmøtenreeleerog p&legg, moo nAtte bli gitt av
vodkou'ende kormale øynd1gheter ead heneyn til bebygfelae,
ve1, venn og kloakk.


eale, den ; juli 1965.


Aktleeelekabet Holnenkolbanen


1611 ViernerEriebanua Glaf Dahll


Herrød balerefteeat underekrlften ør vedkjent 1 vArt ner-
ver og at underakr/veren er over 21 Ar.


Don,a. zZ'


s\t`Knut Askvig  Ø‘
az. edvokat
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KLAGE OVER RAMMETILLATELSE JERPEFARET 31 BYGGESAK 2011090820-20 —
OSLO


Undertegnede, klager, representerer Jerpefaret 29, nabo til omsøkt tiltak. Vi motlok vedtak i
byggesak lørdag 15.09,2012. Grunnet reisefravær og arbeidsbelastning har vi ikke fått
innhentet nødvendig dokumentasjon til bruk i saksforberedelsen og vil derfor oversende
eventuelle supplerende opplysninger per utløpet av uke 41 når dokumentasjon er motlatt.


Klagen retter seg mot så vel vedtaket om rammefillatelse og vedtakene om dispensasjon for
reguleringsplanens krav om bebyggelsesplan, §3 og veiopparbeidelse etter pb1§ 18-1.


I. VEDTAK OM RAMMETILLATELSE


Prinsipalt anføres at vedtak om rammetillatelse oppheves og søknaden avslås.


Klager fastholder at eiendommen Jerpefaret 31 ikke har en veirett i det omfang fillaket
forutsetter. Del bestrides ikke at eiendommen har veirett i større omfang enn opprinnetig
stiftelsesgrunnlag, men en utvidelse til 6 boligenheter går utover hva de tjanende
eiendommer kan pålegges. Det vises til vedtakets side 5 3_avsnitt, hvor det siteres fra
kommentarutgaven til Plan- bygningsloven (Innjord red. 2010) i tilknytning til §27-4_ Sitatet
legger til grunn at vegretten også tilkommer utskilte parseller "medmindre noe annet står i
selve stiftelsesdokumentel eller dersom det forefiggerandre sædige forhold". DItakshaver
har ikke fremlagt klar dokumentasjon på veirettens omfang. For de øvrige eiendommer langs
Jerpefarets gangvei er det klart at veiretlen var begrenset til en enhet. Dette følger av en
tolkning av teksten i de tinglyste skjøter for eiendommene(Eiendommene var beheftet med
et ubefinget deleforbud, jf. tekst i skjøtet "Den solgte tomt må ikke ytterligere utparselleres" I
tillegg var det begrensning i bebyggelsen til et våningshus og et uthus. Se vedlegg 1


Som ledd i den normale samfunnsutvikling har man traveket både deleforbud og
begrensning i bebyggelsen, men siden adkomsten er over privat grunn hos tjenende
eiendommer, har omfanget vært avklart med disse før tiltak har vært igangsatt, som på
undertegnedes eiendom gnr. 33 bnr. 1365, hvor blsvarende klausulering forlinnes. Siden
veien ikke er offenthg vedlikeholdt, må en vesentfig endring i bruken forankres privatrettslig
da det kan medføre større endringer i drift og vedlikeholdskostnader samt ulemper knyttet til


ferdselen på veien. Betimelig nok har ikke tiltakshaver dokumentert en veirett som går utover
den veirett øvrige eiendommer knyttel fil Jerpefarets gangvei har. Det er tiltakshaver som har
tvilsrisikoen/bevisbyrden for en "sikker veirett" i det omfang filtaket krever og vi viser i denne
sammenheng til kommentarutgaven side 763, hvor spørsmålet er dreftet. Det har en klar
presumpsjon mot seg at en eiendom skal ha en ubegrenset rett, mens de øvrige
eiendommer har begrensninger i en slik rett. Ved tvItorn ondanget nfå en ægge bl gnmn
omfanget av veiretten for øvrige eiendommer. Henvisning til at det skal "relativt mye til før en
fradeling medfører en tilleggsbelastning som gjør at vegrett kan nektes". knytter seg til







"Normal tilfellene". Til dette fastslår forfatteren innledningsvis at dette dreier seg om de
tilfeller hvor det 'er på det rene at stiftelsesgrunnlaget for vegretten er slik at også senere
fradelte parseller i utgangspunktet har vegrett". I denne sak er ikke detle klart avdekket.


Det fastholdes at enhver økning i bruk av veien vil medføre en risiko for at veiens


opprinnelige formål, gangvei, forlrenges. Veien Nriltil gitte tidspunkt ikke tilfredsstille kravene
til sikker skolevei og rekreasjonsområde, slik den forutsetningsvis er tiltenkt. Særlig under
vinterhalvåret, hvor veien er en meler smalere grunnet brøytekanter, vil risikoen for ulykker
være økende.


TILTAKETS UTFORMING OG PLASSERING


Ut i fra Rammesøknadens vedlegg 0-1, vil tiltakket gjøre et inngrep i mer enn 70% av
eiendommens grunnareal I reguleringsplanens § 3 fastsettes følgende: Maksimum 4
boligenheter kan •knyttes sammen". Hver boligenhel bør ved volum markeres i ekstedøret
slik at blokkformer unngås. Ved at "knyttes sammen er satt i anførselstegn, har man ikke
begrenset seg til en bebyggelse som fysisk er knyttet sammen, men som visuett fremstår
som en enhet. Fra tiltakshavers egne prosjekttegninger fremstår bebyggelsen sett fra vest,
som en enhet av blokk karakter og er derved i strid med reguleringsplanen på dette punkt
Dette forsterkes av valg av "funkis" arkilektur. At det finnes slik arkitektur i Jerpefaret er
korrekt, men dette er enkeltstående byggverk, filpasset tomtene og beliggenheten (vest for
Jerpefaret) Se vedlegg 2.


Reguleringsplanens § 4 fastslår også at: Ny bebyggelse skal søkes plassert slik at verdifull
vegetasjon og opprinnelig terreng i størst mulig grad bevares."Denne bestemmelse gir en
begrensning i hvilke terrenginngrep som kan godkjennes for å gi en maksimal ulnyttelse og
forljeneste på bekostning av verdifull vegetasjon og terreng. En må forutsette at
reguleringsplanen legger opp til at terrenginngrep skal være moderate, slik at den 'grønne
profilen" beholdes og ikke fortrenges av bygningsmasse. Med den folettede bebyggelse
som omsøkt, vil det ikke la seg gjøre å gjenskape tomtens grønne karakter. Hver av de
senere utskilte parseller vil få et tomte areal i størrelse 519 kvm til 627 kvm, avhengi av
hvilket bruttoareal som legges til grunn. Et slikt areal tilsvarer minimumskravet til tomt i
områder hvor det gjelder særskilte krav om fortetning. Hvor det ønskes også å bevare
eksisterende vegetasjon og terreng er en slik ekstrem utnytting ikke forenfige med
reguleringsplanens førende prinsipp for byggesøknader. Efier pbl. § 1-1 skal loven Yremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framliffige generasjoner". Det
skal videre være et førende prinsipp at vedtak hensyntar "vern av ressursermog det skal
legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal besknveC
Videre skal "hensynet til bam og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsen"
ivaretas. Alle disse hensyn er en naturlig del bak føringene i reguleringsplanen som ble
vedtatt flere år før loven. Gjennomføres ett tiltak som ornsøkt, vil en tilbakeføring av
områdets "grønne buffer" mot "Holmenkollutbyggingerr i nedkant ikke la seg gjennomføre,
og området vil få en utvidet karakter av feltutbygging. Den tette plassering av bygningsmasse
vil også hindre naturmangfoldet i området, både som nevnl i relasjon til økt trafikkbelastning
på gangveien, men også ved blokkehng av det naturlige 'elgtråkker som går over den
aktuelle tomt og videre inn på vår tomt og ned Jerpefaret fra nr. 29. Området har under
vinterhalvåret jevnlig trekk av elg og rådyr og en stamme med grevling. Utbyggingen må
hensynta dette, overensstemmende med naturmangfold loven og intensjonene bak
reguleringsplanen.







SÆRLIG OM HUS D OG FORHOLDET TIL JERPEFARET 29C


Hus D er plassen 4,1 m fra tomlegrensen, med støttemur 2,7 m fra grensen. Både støttemur
og bygningskropp ligger i detle tilfellet innlil naboeiendornmens uteoppholdsområde og
terrasse. Huset er prosjektert med takterrasse vendt mot syd og vest. Fra takterrassen syd,
vil man se rett ned på naboeiendommens terrasse, stueparti og hovedsoverom. Nabo
eiendommen vil ikke ha naturfig skjerming for innsyn fra terrassen, verken til rom eller
uleplass. Takterrassen vil også ha direkte innsyn til hele det opparbeidete


uteoppholdsområdet syd for terrasse og bygningsmasse, uten mulighel for naturlig
begrensning av dette. I tillegg vil det være innsyn fil dette området fra stue og terrasse i 2.
etasje. Naboeiendommen vil ved denne bygningsutforming cg plassering bli avskåret fra
skjermede uteoppholdområder uten innsyn. Pb1§§ 29-1 og 29-2 pålegger kommunen å
påse at rimelige krav til esterisk utforming blir ivaretatt både i forhold til det nye tiltaket som
sådan, men også i forhold til hvorledes det nye tittaket samspiller med de eksisterende
omgivelser. Det finnes i dag ingen bebyggelse med takterrasser i det aktuelle området. Dette
er i stor grad et resultat av respekt for beboeres ønske om skjermede uteoppholdsornråder.
Det finnes få muligheter for skjerming mot innsyn og de fleste bygg er prosjektert og bygget
med formål om å oppfylle kraven til uteoppholdsområder blant annel nedfett i byggteknisk
forskrtft § 8-4. ik fillate en bygningsutforming og plassering av hus D som fratar
naboeiendommen de grunnleggende verdier til skjermet privat liv og egnet
uteoppholdsområde til rekreasjon og livsutfoldelse er i strid med pbl § 29-2 om ikke flere
regler. Bygningen skal ha gode visuelle kvaliteter i seg selv men også i forhold til de


naturlige omgivelser og plassering det inngår i. Det kan ikke tillates at et nytt tiltak fortrenger
de samme verdier det selv skal oppfylle i forhold til naboer. Innsyns problemet er for øvrig
nevnt i merknader til byggesøknaden. men ikke ytterligere kommenten av søker utover :
- Innsynet begrense seg til noe innsyn fra takterrasse og 2.etasje fra en av de nye
boligene, vi mener dette er innenfor det som er rimelig å forvente i forbindelse med en
utbygging i et eksisterende boligområde."


Det er fra søker ikke vist til filtak som kan redusere den ulempen naboeiendommen vil bli
påført, slik en forventer i byggesaksbehandlingen. I områder hvor fortetning er ønsket skal
man være restriktive med å tillate etablering av takterrasser. da man erkjenner hvilken
belastning det er for naboer at det etableres fullt innsyn til så vel oppholdsrom, soverom og
uteoppholdsområder. (Se blant annet veileder fil Reguleringsplan for småhusområder i Oslos
ytre by).


Visuelt vil bygget utgjøre en 8 m. høy "sorl vegg" sett fra uteoppholdsområdet, stue og
soverom, plassert 4 m. fra tomlegrensen. På en over 3 mål slor tomt, må det være mulige å
få innplassert en bygningsmasse som ikke i så stor grad fratar den eneste berørte
naboeiendommen et skjermet uteoppholdsornråde, privatliv og lysforhold. Såvel
uteoppholdsområdet, stue og soverom vil miste vesentlig av dagens lysforfiold da omsøkt
bygrungsmasse er plassert i fottant (vest for) eksisterende bygg.


Takterrasser gir også større støybelastning for omgivelsen da lyden ovenfra og ned i mindre
grad blir dempet av naturlig eller anlagt skjerming. Hvor takkterrasser tillates, trekkes disse
gjerne inn fra fasaden, for å dempe ulernpen av mutto innsyn tit omliggende eiendommer og
redusere støyen fra bruk. I det omsøkte tiltak er ikke disse hensyn ivaretatt og en
maksimalisering av søkers ønsker er lagt til grunn. Ved utbygging av vår eiendom gav plan-







og bygningsetaten klare føringer på utforming av hus (minst mulg synlig) og opparbeidelse
av gode uteoppholdsområder. Disse prinsipp synes nå endret, selv om man kan oppnå like
god, om ikke bedre, utnyttelse av eiendommen med annen utbygging.


2. DISPENSASJONSVEDTAK


BEBYGGELSEPLAN


Det er fattet vedtak om dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan i reguleringsplanens §
5, under henvisning til at det er overvekt av fordeler fremfor ulemper ved at dispensasjon gis
Vi er ikke enig i dette syn, da plangivers føringer om varsomhet ved utbygging knybet til
gjenværende arealer i planområdet må tillegges betydelig vekt. Hensynet til natur og miljø
var allerede på tidspunktet for vedtakelse av reguleringsplanen (1983) sterkt fremme, og


hensyntas i flere av reguleringsbestemmelsen, om enn i generelle beskrivelser. En nærmere
detahering var forutsatt skulle gis i den utarbeIdede bebyggelsesplan etler § 5. Utbyggingen
kan samlet sett ikke anses begrenset, da det dreier seg om 6 boliger. I områder regulen for


fortetning etter eksempelvis reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, er dette et
krav hvor det bygges 10 eller flere boenheter I områdel hvor ønsket om fortetning ikke har
vært underlagt særskilt regulering, må varsomhet med dispensasjon fra reguleringsplanen
utvises. Som beskrevet vil omsøkt tiltak i vesentlig grad påvirke miljøet og terrenget, på en
slik måte at tilbakefønng ikke lar seg gjennomføre. Plangivers klare krav om et godt
beslutningsgrunnlag som nedfelt i § 5 kan her ikke vike for utbyggeres interesser. Dette vil


klart være i strid med fonnålsparagrafen i pbl § 1-1.


VEIPLIKTEN


Det er ikke riktig at Jerpefaret alle steder er opparbeidet til en kjørebane på over 3,25 m.
Veien er sværl smal i nedre del og ny avkjøring endrer ikke på dette. Av flere rnerimader til
søknaden fremholdes kravet om trafikksikker gangvei, og det er stor usikkerhet hvordan
dette vil bli opplylt i bden med anleggsarbeider på 2 eiendommer og senere trafikk fra 13 nye
boenheter. Det bør derfor stilles krav om utbedring til akseptabel standard før arbeider i
verksettes.


Da vi ikke har mottatt omspurt dokumentasjon fra plan- og bygningsetalen på tidspunktet for


denne klage forbeholder vi oss retten til å inngi supplerende merknader som nevnt
rinledningsvis.


h se


Fr. . e Sæ er


Jerpefaret 29, 0788 Oslo
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Vedtak i klagesak vedrørende dispensasjon - bruksendring av carport til
hobbyrom - Arnebråtveien 19 I - Oslo kommune


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 14.04.14.


Saken gjelder søknad fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath om bruksendring av carport til
hobbyrorn.


Oslo kommunc avslo søknaden 15.01.14. Fylkesmannen henviser følgende fra vedtaket:


"For at dispensasjonen skal innvilges må det vises til at hensynet bak bestemmelsen ikke


vesentlig tilsidesettes og det skal foreligge en klar overvekt av fordeler som taler for å gi


dispensasjonen. Ved bruksendring av earporten vil store deler av gardsplassen avsettes til


parkering og eiendommen vil derfor fremsta som ytterligere fortetter Selv om selve


bygningsvolumet ikke direkte blir endret som folge av tiltakei vijflyning av bilene ut pa


gardsplasseplare til at eiendommen virker mer bebygger Denne losningen skaper ogsa en


vanskelig parkeringssiluaVon som er darlig egnet,fOr tomten. Den omsokle


parkeringssituasjonen viser parkering pa en smal gardsplass. Bruksendringen av carporten vil


medfire til at hele gardsplassen, som ogsa fUngerer som inngangsparti blir brukt til


parkeringsplass. Hensynet bak bestemmelsen om å ivarela en viss storrelse pa


uteoppholdsarealet rundt bygninger, samt sikre lys og luji rundt bygninger ivarelas ikke ved


denne losningen. Det er ikke vist til hvordan bilene skal snu pa tomten og det ser ut til at del er


lite plass igjen på tonuen til parkering. Tiltaket forer ikke til en forbedrel situasjon fOr


eiendommen som helhet.


Da det ikke er funnet en tilstrekkelig losning for parkeringen anser Plan- og bygningsetaten


hensynet bak bestemmelsen som vesentlig tilsidesan.


Fordelen ved a gi dispensasjonen er at boligenvil fri el storre beboelsesareat Ulempen ved a gi


dispensasjonen er at ved en bruksendring av carporten mo bilene plas.seres på gårdsplassen og


tomten vil dermed virke mer fOrtellet. Det er lite plass til parkering og del er heller ingen


snumulighet slik som tiltaket er skissert. Den omsokle losningen kan medfOre til stor trafikkfare


hvis bilene må rygge ut i veien. Del er en stor ulempe fOr tomten å erstalle en fungerende


parkeringssituasjon med en losning som er vanskelig å gjennomfOre og som ikke er i henhold til


regelverket.


0 0







Side 2 av 3


Etter Plan- og bygningselaten sin vurdering er det en klar overvekt av ulemper framfor fordeler


ved å innvilge otnsokte dispensasjoa"


Vedtaket ble påk laget av Bjørgo og Kolflaath i brev datert 02.02.14. Vi iser til klagen.


Plan- og bygningtåténÙmfte til13y-cfeiVeslre Aker i brev daten 20.03.14 om ikke å ta klagen
til følge. Fylkesmannen viser til innstiflingea --


Bydelsutvalget behandlet saken i møte10.04.14, hvor klagen ikke ble tatt til følge, og saken ble
oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse,


Fylkesmannen fomtset-ter at partene cr kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen cr klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven. jf
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.09 og Miljøvemdepartementets rundskriv
T-2/09.


Fylkesmannen ser slik på saken


Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan for
småhusområder i Oslo ytre by, S-4220. Småhusplancn. vedtatt 15.03.06, rev. 12.06.13.


Omsøkte tiltak medfører at BYA (bebygd areal) øker til 32,84 %. Det kreves således
dispensasjon etter pbl. § 19-2 fra § 10 første ledd i reguleringsplanen om maks. tillane BYA.


Det fremgår av pb1. § 19-2 første og andre ledd at:


"Kommunen kan gi varig eller midlerlidig dispensasjon fra bestemmelser fastsan i


eller i medhold av denne lov. kan senes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon


kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen dci dispenseres fra. eller hensynene


i lovens formalsbestemmetse. blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelenelwd å gi


dispensasjon være klart storre enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke


dispenseres fra sabbehandlingsregler.


Fra Ot.prp nr. 32 (2007-2008) på side 242fremsettes følgende.


"Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjoh Vilkårei « sterlige


grunner » i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjor og


strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen


det dispenseres fra ikke blir vesentlig Idsidesatt. I tillegg må det foretas en


interesseavveining der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens


§ 7 blir praktisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men


etter den nye bestemmelsen må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for


dispensasjon. Ordvalger innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi


dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det sokes dispensasjon frafartsan gjor


seg gjeldende med styrke.


Om det rettslig sett er antedning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av:
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- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formalsbestemmelsen lkke blir vesentlig tilsidesatt, og


- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart storre enn ulempene etter en
samlet vurdering


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at Uordelene ved å gi


dispensasjon" må være "klart slorre enn ulempene ener en samlet vurdering."


hilter en gjennomgang av saken finner fylkesmannen a slutte seg til kommunens syn.
Fylkesmannen mener kommunen har vurdert dispensasjonssøknaden på en riktig mate. Vi viser
saledes til det etaten skriver i avslaget og i oversendelsen til hydelen. Vi slutter oss til disse
vurderingenei


Slutning
Kommunens vedtak 15.01.14 sladfestes.


Fyikesmannens vedtak er endelig.


Kopi as denne avgjørelsen cr sendt partene.


Med hilsen


Odd Meldal
underdirektor Jorn-Tomas Einstabland


senion ådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Leif Bjcirgo og Elisabeth Kolflaath Arnebralveien 19 1 0376 OSLO


AL1.9 supt..._r
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Kommuneplanen - "Knutepunktstrategien" og detaljreguleringer ml ikke fortrenge og uthule
småhusområdene. Gigantutbyggingen ved nye Diakonhjemmet stasjon viser ingen


tilpasningshensyn overfor tilgrensende smahusbebyggelse.


Kommuneplanen -Oslo mot 2030 - Smart. tr  gt gronn- er na pa horing. Vi merker oss at det foreslas
tlere nse steder som hevdes å cene seg for bymessi2 fortetting rundt tralikkmessice -knutepunkter-


Omregulering til slike punkter er som kjent allerede foretatt bl.a. pa Vinderen. Slemdal, Roa. Holtet.
Sæter. m.fl. Nå foreslås videre en gigamutbygging på Diakonhjemmet med etablerine av n 
- Diakonhjemmet stasjorill som i Kommuneplanen er anairt som -omrade Ibr bymessig utviklin2-. Men


deue området kan ikke på noen måte anses som såkalt tratikkmessig linutepunkt- hvor hensikten er å
tillate bymessig utvikling. Det er verken handelsvirksomhet eller veier mcd kryssende busslinjer på denne
eiendommen og den burde derfor ikke pa kanet vært markert som -omrade for bymessig utvikling


Generelt sett er vår bekymring at både omreguleringer til bymessig fortetting. og stadige forslag til


detaUreguleringer innenfor småhusområdene, gradvis vil fortrenge og uthule Småhusplanens intensjon. V i


frykter at Oslos karakteristiske grønne profd med småhusområdenes forskjellige særpreg og kulturelle
spor gradvis forsvinner uten helhetlige konsekvensvurderinger for omkringliggende småhusområder.


Særlig viktig her er vektlegging av en mest mulig harmonisk tilpasning / overgang mellom bebyggelse


regulen til bymessig fortetting og småhusbebyggelse, først og fremst når det gjelder nedtrapping av
høyder, volum og massivitet, men også i estetisk utforming. Dermed oppnås en stadfesting av et


overordnet politisk prinsipp der ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse.


Slike hensyn har vi sett lite til når det gjelder utbygging i allerede eksisterende knutepunktområder, for


eksempel på Holtet, selv om det i en viss grad ble reflektert i form av avtrappende etasjehøyder mot


småhusbebyggelsen i reguleringsplanen for bymessig fortetting på Vinderen.


Ul-IF har nylig ratt henvendelse fra en rekke fortvilte småhusnaboer til gigantutbyggingen som nå foreslås


på østre del av eiendommen til Diakonhjemmet - med voldsomme etasjehøyder og massiv
blokkbebyggelse som helt slår i hjel småhusbebyggelsen som omkranscr ciendommen på alle kanter.


Ingen forsøk er gjort på å oppnå en hensynsfull tilpasning i volum og høyder overfor de tilgrensende


småhusområdene. Den karakteristiske funkis-bebyggelsen ved Froen stasjon, klassifisert som
småhusområde. kommer for eksempel fullstendig i skyggen av foreslått ny bebyggelsc på 5 etasjer. teu


opp til nabogrensen.


1 den eksisterende reguleringsplanen for Diakonhjemmet fra 2004 var nettopp deue et bærende prinsipp.


der hebyggelsensheyder og massiviter skulle avdempesvesenrtig for å oppnå en harmontsk overgang inn
mot småhusområdene. Dette er fullstendig neglisjert i de nye utbyggingsplanene.


Vi vil for øvrig sterkt anbefale at en parallelt med ny stasjon med gangadkomst fra Slemdalsveien. også


innre2ulerer tilstrekkelig areal for kjøreadkomst fra Slemdalsveien for tratikk nord og østfra som ellers







r UTVALRETFOR HARMONISK
FORTETTINGI SMÅHUSOMRÅDENE


tvinges til vesentlige omkjøringer, tildels på allerede sterkt belastede boligveier, for å komme fram til
Diakonhjemmet.


Vi mener politiske myndigheter i stmst mulig grad må vise fasthet og lojalitet overfor Småhusplanens
intensjoner og dermed hindre at grønne preg, lokalområders variasjon og kulturelle spor gradvis uthules
og til slutt forsvinner helt ved at en i regulerte småhusområder likevel stadig tillater omreguleringer til
andre formål og annen form for bebyggelse enn det som var tilsiktet i Småhusplanvediaket 12.6.2013.


Med vennlig hilsen
Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UFIF)


_
Kjelt Fr.-Jacobsen Stig Nielsen


Leder _ Nestleder


Kopi: Bydel Vestre Aker /
BIJK








Berit N ilsen


Jan Olsen Nytveit


Emne: RE:Byggesak 201215376 Reahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


From: Yngve Kveine [mailto:kveine@hotmadcom]
Sent: Tuesday, April 22, 2014 9:11 PM
To: Jan Olsen Nytveit
Cc: galtungelinhorn@gmail.com; aråd.gjervan@gmail.com
Subject: RE: Byggesak 201215376 Rmahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


IS ggesak 201215376 Reahagan 49 Å - F - Påbygg rekkehus


L• +


2qiy. q


I•
- -


Viser til Bydelsutvalgets behandling av saksomkostninger torsdag 10. april (se dialog nedentor). Sameiet i


Røahagan 49 søker i denne forbindelse informasjon om behandlingen av erstatningskravet fra advokar


Ræder.


Etter hva Sameiet har brakt på det rene tok bydelen saken om erstatning til orientering. Hva betyr i så fall
dette i praksis? At klagerne har fått utbetalt saksomkosninger for en sak der Fylkesmannen har opphevet


Vestre Aker Bydels beslutning, og sendt den til ny behandling? Hvilket ressonnement ligger i så fall til


grunn for politikernes beslutrung?


Dernest er det fint om bydelen kan orientere Sameiet om videre prosess vedrørende vår egen byggesak. I
motsetning til tidligere anmoder Sameiet at vi i denne runden blir informert på korrekt måte til korrekt
tid.


Kom tilbake til meg dersom noe skulle være uklart vedrørende våre spørsmål.


mvh


Vngve Kveine


Styreleder i sameiet for Røagahan 49


From: jano.nytveit@bva.oslo.kommune.no


To: kveine@hotmail.com


Date: Tue, 8 Apr 2014 22:41:25 +0200


Subject: RE: Byggesak 201215376 Røahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


ei


envendelsen er mottatt, ble registrert i arkosystemet og vii bli forelagt Bydelsutyalget torsdag 10 apr


'slyft


.3n Olsen Nytyed


bydelsdirektor


From: Yngve Kveine tmailto:kverteehotmastcoml
Sent: Tuesday, April 08, 2014 7:49 PM
To: Jan Olsen Nytved; PBE Postmottak
Subject: Byggesak 201215376 Roahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus







Byggesak 201215376 Fleahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


Sameiet Reahagan 49 viser til advokat Ræders pumng vedrerende pengekrav for saksomkostninger anno 12.mars
2014 i sak om påbyggelse i Reahagan 49, og registrerer at dette er berammet som egen sak i bydelsutvalget.


Sameiet minner i denne forbindelse om Fylkesmannens brev anno 02.04.2014 med følgende "avsluttende
kommentarer og 'slutning":


"Under henvSning til det som er anført under de respektive avsnitt, har Fylkesmannen kommet til at klagen tos til følge i saken.
Slik Fylkesmonnen ser det tilsier soksbehandlingsfeilen og rettsanvendelsesfeilen at omgjøringsvedtaket av 09.08.2013 og bydel


Vestre Akers vedtak av 20.06.2013 anses ugyldig og oppheves


Resultotet er ot den opprinnelige klogen pd rommetillatelsen ov 11 04.2013, må tas opp til ny behondfing. Under forutsetning av


at den delen av klogen som gjelder dispensasjon fra arealplon på ny skal tos opp til pofitisk behandling, og i lys av klagers
innvendinger mot soksbehondfingen som er behondler over, bes bydel Vestre Aker vurdere om det er naturlig 6 overtote


klogesaken til bystyret/byutviktingskomiteen for behandling, slik at berørte porter kon ho til ot saken undergis en forsvarlig
og upartisk behandling. Fylkesmannen viser også til klagets anførsel vedrørende dette på s. 7 i klogen 30.08.2013. Det md etter
Fylkesmannens syn ontos at dette kon løses proktisk innenfor kommunelovens regler og alminnelige prinsipper om delegosjon av
myndighet.


"Plan- og bygningsetatens omgjøringsvedtak av 09,08 2013 og bydel Vestre Akers vedtak av 2006,2013 oppheves, i medhold av
forvaltningsloven § 34 siste ledd. Klagen på den opprinnelige rommetillatelsen av 11.04 2013 sendes tilbake til fornyet


behandling."


I lys av dette forutsetter sameiet i Røahagan 49 at klagernes krav am saksomkostninger ikke taes til følge.


mvh


Yngve Kverne


Styreleder for sameiet i Reahagan 49


Vedlegg: Fylkesmannens brev anno 02.04.2014








VARSELOM OPPSTART AV DETAUREGULERING AV OBERSTANGELLS VEI 11, 13,
14 OG 16


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av


reguleringsarbeid for Oberst Angells vei 11, 13, 14 og 16, gnr 33, bnr. 1113, 1128, 1129,


1360 samt areaI for snuplass. Hensikten med onnreguleringen er å legge til rette for


småhusbebyggelse med annen grad av utnytting enn det gjeldende plan tillater.


Eksisterende bebyggelse i planområdet forutsettes revet Planen vurderes ikke å utløse


krav om konsekvensutredning


Forslagstiller er Tomtum AS v/Hille Melbye Arkitekter AS.


Spørsmål eller innspill kan sendes innen a-Syfar.2014 til:


Hille Melbye Arkitekter AS v/Kari Stamnes, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO,


tlf. 23 32 72 00, e-post: firmapost@hmark.no


Vennlig hilsen


HILLEMELBYE ARKITEKTER AS


<\10/ tAAH
Kan Stamnes


Vedlegg:


- varslingskart


- kopi av kunngjøringsannonse


01.04.2014Til naboer og horingsinstanser


hdl
10111 BYPELVEST E AKER


HILE MEL3YE A•tKI I ekC hk S HAL0SMANN C NCRW NR /21 655 478 M1/2", 000 12 00 1MARK NC
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Varsel om oppstart av detaljregulering
av Oberst An ells vei 11, 13, 14 og 16


I henhold ti I pian- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres


hened oppstan av reguleringsarbeid for Obersr Angells vei


11. 13, 14 og 16. gnr 33. bnr. 1113. 1128. 1129. 1360 sant


areal for snuplass. Hensiben med onveguleringen cr å


legge Iii rene for småhusbebyggelse med annen grad av


ulnythng enn det pjeldende plan fillater. FIsisterende


bebyggelse i planområdet fonasetres itva. Planen


vurderes ik/ce å ulløse krav om konsekvensuuedning.


Forslagstiller er Tormurn AS Melbye Arknekter.


Spersmål eller innspill kan sendes innen 25.04.2014


Hille MelbyeArkitekterAS
v/Kari Stamnes. Hausmanns gare 16.0182 051£1.


Ilf. 23 32 7200. e-post: fumapost@hmartno 









Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Ilydel Vestre Aker


Sorkedtdsvete 1150 l3


0754 OSLO


BYDELVESTREAKER
Dato; -
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Der ar rel e,*-dir1 201212861-71, SLLk-HEI Soplue scrtid rkm,Ande i II
(Ippzi,4 aiMidled hen, endelse


Nyugeplaas: ANKERVEIEN 12 Etentlom: 33/220/140


ihakshaver: Ankeraeien 12 AS Adresse: Colhjornsens gate 1, 0256 OSLO
Soker: Wood Arkitektur Desiun Adrease: Nobels gale 23. 02el OSLO


Tihaksiype: Itneholig Tinaksaw Oppforing


KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS TILLATELSE PÅ
SOKNAD OM OPPFØRING AV 5 ENEBOLIGER OG 2


TOMANNSBOLIGER. DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
I3.ggconk- ninnUll= iii b  ddouRalgcl


Plan- og bygningsetalens tillatelse på soknad om oppforing as 5 eneboliger og 2 tomannsholiger. pa


eiendom med eksisterende enebolig er paklaget av li og Haakon Bjorn- Ilansen. Andreas Ovedal.
Las‘c og VIalin Tonseth, Marianne og Knut Slartinsen. Ann Kristin og Nils Egge. Pal V. Schage.
Kjersti og Kjell- Frode Grottas. Jan Slorken, Heuriette Frostad og Anders Erling Gjersoe. Tiltaket
er omsokt i 3 saker. og er saledes en sericsak. Det er felles klageinnsuilling i de 3 sakene med
saksnumrene 201212861. 201216610. 201216617.


Klagene inneholder klage på gitte dispensasjoner fra reguleringsbesictuntelsenes § 11. edrorende
plassering a  heb  ggelse utenfor anviste byggegrenser og §6, vedrorende hehm for beb  ggelsesplan


for innsendelse av byggesoknad. Dct klages også på at parkering ikke blir lagt til eiendommen 33,' 3
og at forholdene til denne eiendommen ikke er tilstrekkelig vurderi. at u- graden brukes opp og at
tiltaket ikke s nes a sære godi nok tilpasset eksisterende otogivelser og topograll.


Klagen anhcfales ikke tatt til foloc.


Plan- ou hs uningselaten hehandler Jenne sak etter m  ndiuhet ti Id cl dat ei ihssp.revesliak 26.11 03 sak


420 ‘iderefort i hystkresedtak as 17.06.2009 sak 201.


tllfl PENDE SAKSFREMSTILL1NG


Gjeldende regulering og eksisterende forhold


Eiendommen er reunlert til 41)uueområde for holiuer gjennom retzulermusplan. S- 2269. 4edialt
21.11.1977. Regulen ngswn radet omfatter den omsokte eiendommen, nahoeiendommen direkte mot sor


•






Pliwfin2.cla






sulcral.hurd(12 180Hant giro111A iii 01157







Vahls uale(lo Kundcscinci cc21. 1N 10 00l  ig nt(PI illiI \


•• ": I lok,1.61 SLilirLilil 


0102 wwv,osle k.mnintiw: no
I el“Lik.2  -1,) in ni


I to.a.innannInA n, phe t,11., kiminniiiiiwii0• :.












Saksnr: 201212861-76 Side 2 av 16


med adresse Dagalikroken, og eiendommen mot øst med Gnr/ Bnr 33/3. Reguleringsbestemmelsenes §


setter maks tillatt umyttelsesgrad til 0,25, som gjelder for alle eiendommene under reguleringsornrådel


samlet. 1henhold til § i reguleringsbestemmelsene er maks tillau etasjeanæll 2, pluss loft. S11


reguleringsplanen viser til regulerte grenser for bebyggelse og i henhold § G er det behov tor


bebyggelsesplan tør innsendelse av hyggesøknad. Det er i rammetillatelsene dispensert fra
bestemmelsenes § 6 og 11.


Den omsøkte eiendommen er i henhold til GAB registeret på 5686m2. Eiendommen grenser til Ankerveien


i nord, det er et langt smalt friluftsområde som liggerlangs eiendommen i øst og mot sør og vest grenser


eiendommen til behyggelse. Bebyggelsen i sør inngår i planområdet. Det er meget store høydeforskjeller i


terrenget på eiendommen, da den skråner veldig fra nord til sør, samtidig som det er store ujevnheter


terrenger med flere naturlige "sokkt. Det er også noe helning på tomten fra vest mot øst.


U- graden for reguleringsområdet vil ved gjennomføring elv tiltaket bli på 0,24, som inkluderer


eksisterende bygning på omsøkt eiendom og utbyggingen på planområdets sørlige del med adresse


Dagali kroken.


Søknad om rammetillatelse


Søknader om rammetillatelse ble mottatt etaten den 14.12.2012. Søknadene er oppdelt i 3 saker og


omhandler oppføring 5 eneboliger og to tomannsboliger på lomt med eksisterende enebolig på Besserud i


bydel Vestre Aker i Oslo. Søknadene inneholder søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §
11, grenser for bebyggelse. Det ble senere, etter intern klagebehandling i etaten, av veckak fattet den


15.10.2013, fra etatens side ylret behov for søknad om dispensasjon også fra § 6, behov for


bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Dette ble således omsøkt av ansvarlig søker og nye


omgjone vedtak hle tattet den 17.02.2014.


Uttalelser fra annen myndighet


Det foreligger 3 uttalelser fra hiendoms- og byfornyelsesetaten. Det foreligger 3 uttalelser fra Eiendoms-


og hyfornyelsesetaten. De er datert henholdsvis 04.10.2012, 21 01.2013 og 09.07.2013_ Den første


uttalelsen, datert 04.10.2012 er sendt i forbindelse med den første nabovarslingen elv tiltaket på


eiendommen. I denne uttalelsen kommenterer de følgende:


"EBY registrerer at byggetiltaket innbefarter en stor del av Oslo kommunes eiendom gnr./bnit 33/3 til


parkering for de planlagte boligene på 33/220. Slik bruk foreligger det ingen avtale om. Kommunes


areal er regulert til byggeområde for boliger og må selvfølgelig, i sin helhet, erverves fra Oslo


kommune v/EBY før tiltaket kan godkjennes. Alternativt vil EBY vurdere å selge tomten på ca. 12/30


m2 i markedet som separat boligromt, eventuelt etter en mindre reguleringsendring.


EBY forutsetter at en eventuell godkjenning av tiltaket hos Plan- og bygningsetaten ikke skjer før


eventuell salgsavtale er inngått med EBY. Et eventuelt salg må skje til markedspris fastsatt ved takst


basert på boligregulering. Vi vil vurdere et eventuelt salg etter nærmere henvendelse fra Dem."


Den andre uttalelsen er datert 21.01.2013. I denne uttalelsen skriver EBY blant annet at:


"Gjeldende reguleringsplan for området, vedtah i 1977. forutsetter at de to eiendommene 33/220 og del av
33/ 3 planlegges under et med tanke på tanyttelse, adkomst og parkering. I mottatt nabovarsel er utbygging


kun vist på 33/ 2204.


Videre kommenteres det at om 33/ 220 planlegges og utnyttes for seg, uten fortågående omregulering,


mener E.BY al også del av 33/ 3 må kunne utbygges og planlegges for seg uten forutgående omregulering.


EBY vil ikke godta at hele uthyggingspotensialet brukes opp på 33/ 220, slik at 33/ 3 blir ubebyggelig.


EBY skriver videre al de anser det som uheldig å ikke se området under ett slik gjeldende regulering
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forutsetter Dersom alle ee umsøkte dispensasjnner på tomten 33/ 220 innvilges ønsker EBY en hekrettelse
på at lomten som eies av Oslo Kommune 33/ 3, kan utnyttes tilsvarende som 22(T


I den tredje unalelsen blir der knmmenten at det i henhold til reguleringsplanen egentlig er likenkt at de to
eiendommene 33t 220 og 33/ 3 skal bygges ut sammen, og at det fra deres side ønskes at tiltakshaver
kjøper deres ciendom slik at dette kan skje. Videre skriver de igjen at det onskes at dersom dette ikke skjer
skal eiendommen 3: 220 ikke bruke opp utnyttelsen for begge eiendommene, men at 331 3 også kan
bygges ut. EBY skriver ogsa ar de ikke anbefaler en dispensasjon på plassering av bebyggelse nærmere
enn 4 meters grensen til deres areal; 33. 3. Det unskes i sa fall at Bymiljoeraten far uttale seg i forkant.


Protester
Det er kommet inn protester til tiltaket i tre omganger, euer hver nabovarsling. Til sammen foreligger det
26 protester, hvorav noen protesterende har innsendt protester to og tre ganger.


Protestene er innsendt av Eiendoms- ng Byfornyelsesetaten, Håkon og Liv Bjørn- Hansen, Pal Schage,
Marie Libenberg, Henriette Frostad og Richard Engebretsen, Marianne og Knut Maninsen, Bjarne Grav,
Kirsti Hotrnboe, Jan Morken, Tom ødegård og Nina Rollum, Nils og Ann Kristin Egge, Lasse og Malin
Tonseth, Andreas Ovedal og Ranja Pedersen og Anders FrI ing Gj ersoe.


Den gamle delen av Ankerveien brukes i dag som adkomst dl turveien som går ned til
Dagallveien. Fordrer denne obyggingen at en nå må krysse Ankerveien to ganger for å komme til
turveien som går ned til Dagaliveien? Det må settes av plass lurtau langs hele sydsiden av
Ankerveien.


Dispensasjon fra reguleringsplan; byggegrenser fører til at eiendommen fortettes mer enn
opprinnelig planlagt. Området er allerede meget tenbygd. Bevaring av eksisterende hus og
bygging av sapass mange nye boenheter fordrer at noe av bebyggelsen plasseres utenfor
byggegrenser og nærmere naboeiendommer enn tillatt i henhold til planen. Dette vil apenbart løre
til ulemper lor naboer, Det må bestemmes om en ønsker å bevare eksisterende hus og hygge færre
nye enheter eller om en ønsker å rive eksisrerende hus og bygge flere nye. En vil således slippe a
søke dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrenser. Hus kan heller ikke bygges i område
regulen til lek.


En dispensasjon fra hebyåstelsesplan sil spise av grontarealene.


Det gis ellers ikke samtykke til noen omsøkte dispensasjoner.


Det ønskes at det ilegges deleforbud pa eksisterende bolig på eiendommen slik at det til sammen
ikke blir mer enn 10 boenheter pa eiendommen, som reguleringsplanen legger opp til. Samlet
antall hnenheter for Dagalikroken og Ankerveien 12 kan ikke overstige 2 I.


Videre fremstår storrelsen på de planlagte husene som uforholdsmessig stor sett i forhold til
øvrig bebyggebe i Dagalikroken og tilliggende eiendommer gencrelt. Som kjent åpner
reguleringsplanen kun for bebyggelse over to etasjer med lott, og vi vil ikke samtykke til at det gis


dispensasjon fra denne begrensningen. Videre vil vi heller ikke samtykke til at det gis adgang til å


bygge rakterrasser slik dette er skisserL Slik uttrykket på husene i det planlagte tiltaket fremstår
(også sett i sammenheng med den planlagte størrelsen) vil dene klan skille seg fra øvrig
bebyggelse i nærområdet (samt det eksisterende bygget på eiendommen), og pa den måten føre til
en markant endring av nærområdets uttrykk. Dette forsterkes av at tilbygger allerede har
snauhogget tomten og at det derfor ikke vil være mulig å få til en utbygging som er tilpasset
terrenget og nærområde slik det nå er planlagt.


Hus 8- 9 bør ikke sammenstalles da dette fører til en unaturlig lang fasade mot bebyggelsen i
Dagalikroken. Ingen av husene bør bygges over 3 etasjer da de vil virke meget hoye, samtidig som


innsynet fra takterrassene deres ned ril hebyggelsen i Dagalikroken øker.
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På grunn av takterrasser og bebyggelsens beliggenhet meget nærme den eksisterende bebyggelsen
vil det bli vesentlig innsyn.
Når parkering tillates på eiendommen, ogikke som opprinnelig tihenkt på eiendom 33 3 gjør
deue at bebyggelsen kommer nærmere behyggelsen i Dagalikroken. Det bør derfor kreves
bebyggelsesplan slik at dette kan unngås.


Det oppleves som urettferdig at de omsøkte boligene, som er betydelig større enn boligene i
Dagalikroken, skal spise opp u- graden på eiendommen. Dette da det ved eventuelt ønske om
utvidelse av disse boligene må søkes dispensasjon


Det kan ikke hrukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble påkrevd
bebyggelsesplan da nmrådet under samme regulering med adresse Dagalikroken ble uthygget.
Saken var da annerledes da ingen andre deler av reguleringsområdet var uthygget.


Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennum prosessen.


Eiendoms- og hylornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY' s eiendom må
ikke stenges ute fra en samlet helher Utbygger av 220/ 3 må kjøpe eiendommen 33/ 3, slik at
området kan bygges ut samleT


Nabovarselet ikke er tilstrekkelig opplysende til å oppfylle kravene til nabovarsel i henhold ul
plan- og bygningsloven § 21-3.
Det onskes en samlet befaring på eiendommen med tiltakshaver, ansvarlig suker og berørte
naboer.
Det synes sum at samlet u- grad overstiger det som er Ullatt i henlmld til
reguleringsbestemmelsene. Det er kun tillatt med 2 etasjer —loft.


Er etasje a tolkes forskjellig i henhold til reguleringsbestemmelsene 1405 fra 16.06.67 og S-





2269 fra 21.11.77? Tolkes begrepet underetasje forskjellig pa de ulike sidene av Ankerveien?


Det vil komme utfordringer med drenering og overvannshåndtering, som vil gå utover
bebyggelsen i Dagalikroken.


Det vil i byggeperioden være store påvirkninger på heboere og behyggelsen i Dagalikroken, det
ønskes al det tas hensyn ved bygging. Eventuelle skader på bebyggelsen i Dagalikroken må
utbedres kostnadsfritt av tiltakshaver.
Grunnforholdene der de aktuelle husene skal oppføres er meget usikker, og det fremstår som svært
uklart hvorvidt tiltakshaver har gjort de nødvendige undersøkelser for å avklare dette-Inntil det er
foretatt tilstrekkelige undersøkelser, herunder at rapport fra slike undersøkelser er gjort tilgjengelig
for de berørte naboeiendommer, må tiltaket under enhver omstendighet ikke igangsettes da det i så
fall kan innebære en åpenbar risiko for steinskred eller lignende.
Det kan ikke brukes som argumem for å unnga bebyggelsesplan at det ikke ble påkrevd
bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse Dagalikroken ble utbygget.
Saken var da annerledes da ingen andre deler av regulehngsområdet var utbygget.
Nahoers synspunkter synes ikke a være godt nok behandlet gjennom prosessen.


Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planomradet under et. EBY. s eiendom ma
ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220. 3 må kjøpe eiendommen 31 3, slik at
området kan bygges ut samlet.


Søkers kommentarer til protester fra EBY:
Det har vært prøvd å kjøpe eiendommen 3/ TS fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten/ Oslo
kommune, men dialogen har ikke ført til noen avtale. Dette er en sak mellom tiltakshaver og Oslo
kommune/ EBY. Pbe bør ikke involveres i dette


Når det gjelder søknad om dispensasjon om å plassere ett av husene nærmere enn 4 meter fra felles
nabogrense mener ansvarlig søker denne bør innvilges da fordelene er langt slorre enn ulempene.







Saksnr: 201212861-76 Side 5 av 16


Fordelene ved å plassere en av boligene nærmere en 4 meter fra felles nahogrense gir et større


felles Iekeareal sentralt på tomten, sanR noe større avstand mellom boligene.


Søkers bemerkninger til protester fra naboer:


At ni nye holiger er et mindre tiltak er vanskefig å argumenterer for, men fordi ny bebyggelse håde


vil ligge nord for Dagalikroken, og høyere i landskapet, vil eksisterende bebyggelse påvirkes


minimalt. Det blir lite/ ingen innsyn/ utsyn problematikk, samt minirnalt utsyn fra takrerrasser, da


disse er tatk ket Im inn fra fasadelivet. Tihaket vil ikke påvirke lys og skyggeforhuld, og heller


ikke ta utsikt fra nabobebyggelse.


Takterrasser er trukket 1 m inn fra fasadens liv I or a redusere innsyn til naboer, i samsvar med


kommunens remingslinjer.


Det er i planleggingen av plassering på tomt sett bort fra de opmegnede byggegrenser for å tilpasse


ny bebyggelse mest mulig til eksisterende terreng. Dette er gjon for a minimere bebyggelsens


pavirkning pa landskapet, både under byggeprosess, men også etter ferdigstillelse, Målsettingen er


at etter ferdigstillelse skal man se konturen av det opprinnelige landskapet. Dette vil ikke være


mulig dersom byggegrensene følges, da byggegrensene ikke hensyntar eksisterende topograli.


Boligene vil på grunn av ny plassering også plasseres lavere i landskapet, noe som gir mindre


påvirkning for naboer. Av samme begrunnelse er bolig 8-9 sammenstik som tomannsholig.


Det vil være en kvalitet å bevare eksisterende enebolig i Ankerveien 12 da deue huset er en eldre


ærverdig enebolig man ikke finner så mange av i Oslo. Det bidrar til å skape variasjon i området.


Det søkte tiltaket holder seg innenfor tillatt grad av utnyttelse, 0.25. Utnyttelsen ng etasjeantall er


marbeidez i tråd med gjeldende regulering og eksisterende veiledere.


Naboer knytter bekymring rundt drenering og overvann. Dette vil ved uthygging av Ankerveien 12


ansvarsbelegges av foretak med riktig kompetanse, og må følges opp slik at dette ikke vil være nne


problem for naboer i fremtiden.


Utbygger ønsker a gå i dialog med naboer i Dagalikroken for å lage en felles beplantningsplan for


redusere innsyll.


Det er utarbeidet bebyggelsesplan for omsøkte del av planområdet, denne er en del av godkjente


cegninger i rammecillatelsen. Ny bebyggelse er planlagt ut fra eksisterende forhold for


planområdet, hvor grad av utnyttelse er beregnet for hele planomradet, inkludert eksisterende


boliger j Dagalikroken 1-14. Det betyr at eksisterende bebyggelse i planområdet er hensyntatt


planleggingen av nye boliger i Ankerveien.


En bebyggelsesplan er et overordnet kan som skal illustrere plassering av bebyggelse for hele


eller deler av et planområde, I deue tilfelle er deler av planområdet allerede utbygget, med


bebyggelse som er velkjent for omgivelsene. Det anses derfor som overnødig å inkludere allerede


bebygget del av området i en plan som skal vise ny bebyggelse, spesielt siden det er klare grenser


mellom de to tomtene.


Utarbeidelse av en samlet bebyggelsesplan for hele planområdet vil være unødvendig, da ny


situasjon hensymar eksisterende situasjon, og eksisterende situasjon er velkjent for nabner og


eventuelle andre berørte, og vil ikke belyse søknaden ytterligere slik naboer antyder.


Det viktigste materialet for utregning av utnyttelse er tallmaterialet som det cr redegjort for i


følgebrev til søknad.


Naboer i Dagalikroken argumenterer mot full utnyttelse av planområdet, fordi dette vil forhindre


fremtidig utvidelse av deres boliger. I forhold til metode for utregning av grad av mnyttelse har


eksisterende hol ger i Dagalikroken og omsøkte boli ger i Ankerveien relativt likt antall BRA, dette


er det redegjon for tidligere. Det er derfor ikke unaturlig høy utnyttelse i Ankerveien 12 i forhold


til Dagalikroken.
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Rammetillatelse


Det er gitt rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger og fem eneboliger to ganger. Henholdsvis
den 15.102013 og den 17.022014. Den forste gangen det hle gitt rammoillatelse ble ikke dispensasjon for


behov for bebyggelsesplan ved innsendelse av byggesøknad omsøkt eller vurden av Plan- og


bygningsetaten Dette vedtaket ble påklaget, blant annet på grunnlag av 31 dispensasjon fra § 6 ikke var


omsøkt og vurdert. Etaten fant grunnlag for å omgjøre vedtaket Det ble den 17 02.2014 gitt ny


rammetillatelse til tiltaket, hvur det ble gitt dispensasjon fra både § 11, vedrørende plassering utenfor


byggegrenser, og § 6 vedrørende behov for behyggelsesplan for innsendelse av byggesøknad.


Ved gjennomføring av tiltaket vil samlet u- grad lor reguleringsområdet bli på 0, 24. Ansvarlig søker har


opplyst områdets størrelse til 13314, 8m2, en u- grad på 0, 25, som er hva som er maks tillatt tilsvarer


således 3328,7m2. Eksisterende holiger i Dagalikroken i henhold til godkjent søknad har brutto gulvareal


på I 630, 2m2, og eksisterende bolig på eiendom i Ankervelen 12 har 402m2, slik at sum areal på


eksisterende bygninger er 2034,2m2, som gir 1294, 5 rn1 til ny bebyggelse. Nye boliger er opplyst å ha


brutto gulv areal på 1224, 40-82.Nytt samlet brutto gulvareal blir således på 3258, 6 m1, som tilsvarer en u-


grad på eiendommen pa 0, 24. I henhold til byggeforskriften fra 1969 skal i deue tilfeller kjeller etasjen


ikke regnes med: Etasje. herunder kjeller. Inor himling er høyere enn I. 50 meter mer planert terrengs


gjennomsniusnivå rundt bjgningen regnes med i etasjetallet."


For oterligere informasjon om hvordan u- grad og etasje tall skal regnes tor tiltaket, vises det til


Miljøverndepartementets veileder dl grad av utnytting, kapittel 5. Forholdet eldre reguleringsplaner, og


utregning innsendt av ansvarlig søker, som ligger vedlagt saken.


Det ble dispensen fra § 11 vedrørende plassering utenfor byggegrenser fordi etaten anså hensynet bak


bestemmelsen å ikke bli vesentlig tilsidesau, samtidig som fordelene ved en dispensasjon er vesentlig


større enn ulempene. Den godkjente plasseringen gjør at det blir større aystander mellom hebyggelsen slik


at lys og luft på eiendommen sikres bedre. Dette vil samtidig sikre at behyggelsen ikke danner en "vegg"


mellom nord og sør på eiendommen, men at eiendommen fremstår som luftig. En plassering av


hebyggelsen utenfor byggegrensene anses å tilrettelegge for det som anses som en betraktelig bedre


terrengtilpasning enn hva plasseringen av bebyggelsen i planen legger opp til. Ved å gi dispensasjon for


plassering av bebyggelsen utenfor byggegrensene kan bebyggelsen plasseres mer ned i terrenget, blant


annet ved plassering ned i "søkkene", slik vil tiltaket betraktelig mindre ljernvirkning. Da tomten ligger


meget eksponert til i Holmenkollens åsside anses do som meget viktig at tiltaket tilpasses terrenget slik at


ljernvirkning minimeres.


Det ble dispensert fra § 6, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Dette


ble gjort fordi etaten ansa hensynet bak bestemmelsen cil å ikke bli vesentlig tilsidesatt, samtidig som


fordelene ble ansett som vesentlig større enn ulern pene. De opprinnelige strukturelle linjene i plasseringen


av behyggelsen er bevart, og planens to rekker er opprotholdt. Omgivelsenes og det nye tiltakets kvaliteter


ble ansett som tilstrekkelig Ivaretatt og tiltaket tilpasset seg godt den allerede utbyggede delen av


reguleringsområdet, med bebyggelsen i Dagalikroken Plan- og bygningsetaten anså ikke at en


bebyggelsesplan ville kunne sikre en mer hensiktsmessig utbygging enn den omsøkte, samlidig som


området nå anses som ferdig utbygget.


Klager


Det er naboene Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tonseth, Marianne og


Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pal V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grøttås, Jan Morken,


Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe som har Idaget på vedtaket.
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Klagere har rettslig klageinteresse jf, Fv1, § 28, Klagene ble mottatt Plan- og bygningsetaten 10.03.2014,


og er således kom met innenfor klagefristen.


Klageanførslene gar i hovedsak ur på:


Det bør ikke dispenseres fra krav om behyggelsesplan. En samlet behyggelsesplan for området bør


utvikles, som der kreves i reguleringsbestemmelsene. Den gitte dispensasjonen fra


bebyggelsesplan påvirker naboene i Dagalikroken negativt.


Det anses som dårlig gjort for senere utbyggere at u- graden innen for reguleringsområdet brukes


opp


Parkeringen hør legges til ei endom men med gnr/ hnr 33/ 3, slik at ikke omsøkt eiendom blir så


fOrtetter


Vedtaket hor anses ugyldig grunnet manglende begrunnelse fra Plan- og bygningsetaten tor


hvorfor 33/ 3 ikke er tatt mer bensyn til.


Det bør ikke bygges utenfor byggegrenser i omradet ned mot Dagalikroken, da dette kun har


negative konsekvensen


Det er ikke tatt hensyn til vegetasjon og landskap ved godkjennelse av tiltaket. Området som er


regulert til lek/ fri/ grontarealer blir privatisert når byggegrenser "nyates- oe grontarealene blir


mindre,


Bestemmelsene sier at fellesarealene skal være felles for alle eiendommene. Dette er ikke onskelig


ettersom Dagalikroken er el etablert sameie. Omsøkt eiendom bør omreguleres slik at konflikter


ikke oppster. Behyggelsesplan bør utarbeides av samme grunn.


Det anses ikke å være større fordeler enn ulemper ved de gitte dispensasjoner.


Pbe bør vurdere eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3 na. Den vil ikke brukes til parkering slik den er


regulen til når parkering nå tillattes på den omsøkte eiendom. Det hør legges tøringer for felles


utnyttelse av lonnere.


Det hør gis oppsettende virkning.


Ansvarlig søker bemerker i ultalelse til klagene:


Vedrørende klage på gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan:


En ny bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføre saken mae- De foreliggende byggesakene avklarer


alle detaljer, og alle som kunne ha interesse av planen er høn i byggesaken.


Plasseringen av bebyggelsen er svært grundig vurden. Del opprinnelige bebyggelseskartet er ikke


særlig nøyaktig og en plassering i henhold til byggegrensene ville innebære at behyggelsen dels


ville komme oppå topper internt på tomten. Gjennom den nåværende godkjente plasseringen er


bebyggelsen lagE ned i dumper på tormen, som er meget skånsomt for vegelasjon og omgivelser.


Lekeplassen er i gammel plan lagt på nedsiden av behyggelsen. Det er i dag alminnelig antatt at en


lekeplass plassert mellom byggene har større verdi enn en lekeplass plassen i utkanten av tomten.


Den godkjeme parkeringsløsningen er en modernisering av parkeringslosningen hvor parkeringen


er bedre plassert i forhold til Ankerveien enn opprinnelige løsninger. Dette, som plasseringen av


lekeplassen ivaretar moderne og funksjonelle krav Eil uteområdelle.


Alle krav i Plan- og bygningsloven vedrørende avstand til nabobebyggelse er overholdt.


Vedrørende klage på gitt dispensasjon for bebyggelse menfor byggegrense:


Hovedpoenget med å gi dispensasjon fra hyggegrenser er å gjøre ny hebyggelse hedre tilpasset


estetisk og funksjonela Hvis man skulle fulgt byggegrensene i planen, ville husene kommet mer


opp på topper i terrenget og lahtt mer ruvende.
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Den aktuelle planen er gammel; 37 år gammel. Det har skjedd en utvikling i området siden den tid.
Begrunnelsen for å gå utenom byggegrensene er å få ni en bedre terrengtilpasning slik at byggene
totalt sett blir mindre dominerende enn dersom byggene hadde blitt plassert innenfor regulerte
byggegrenser.


Ingen av dispensasjonene innebærer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra vesentlig
tilsidesettes. Fordelene ved å dispensere fra regulert byggegrense er Idart større enn ulempene etter
en samler vurdering. Vi understreker spesielt at plasseringen innebærer en langt bedre
terrengtilpasning enn det regulerte byggegrenser legger opp til.


Vedrørende andre klageforhold:


Tiltaket holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes rammer for tillatt u- grad. Søker har
dermed krav på å få tillatelse i henhold til dette punktet.


Plasseringen av parkenngsplassene er et hensiktsmessig spørsmål. Parkeringen blir lagt så nærme
Ankerveien for at boligene skal få en best mulig plassering i forhold til veien.


Slik terrenget cr utformet, og slik parkering, adkomst og bebyggelse er tenkt utformet i
Ankerveien 12, vil det være utelukket for beboerne i Ankerveien 12 å benytte seg av adkomst og
parkering i Dagaliveien.
Søker har hele tiden provd å ivareta eksisterende terreng og vegetasjon. Dette er også en av
grunnene til at det er søkt, og innvilget dispensasjon for å bygge utenfor byggegrensene. Slik
dempes også Bernvirkningen av tiltakene.
Det er ikke grunnlag for å gi klagene på gitt rammetillatelse oppsettende virkning. Ingen av de
krav som normalt stilles for å gi oppsettende virkning er tilstede.


Utsatt iverksetting av vedtak
Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke medfører
irreversible i nngrep Det er ikke gitt igangseningstillatelse til tiltaket.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling
Det er klagd på Plan- og bygningsetatens innvilgede dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsenes § 6 og
§ 11, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av hyggesøknad og vedrørende plassering
utenfor byggegrenser.


Vedrørende dispensasjon fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad
Hensynet bak bestemmelsen om behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad er a sikre at de ulike
tomtene innenfor reguleringsområdet bygges ut på en hensiktsmessig måte, og at amrådets kvaliteter
sikres. Samtidig skal det sikre at nye tiltak sikres gode kvaliteter i form av tilstrekkelige
uteoppholdsarealer, lys og luft.


Plan- og bygningsetaten anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide en bebyggelsesplan for det omsøte
tiltak. Dette da innsendt utomhusplan og situasjonsplan er meget detaljen og viser at det er tatt hensyn til,
og ivaretatt de kvaliteter en bebyggelsesplan ville ivaretatt, herunder tilstrekkelig avstand til
omkringliggende bebyggelse, solforhold, lysforhold og uteoppholdsarealer. Samtidig er planområdet med
adresse Dagalikroken allerede utbygget, og det resterende områder bygges nå ut samlet, slik at en
hebyggelseplan vil kun kunne sikre kvaliteter for områder som nå dekkes av situasjonsplan og
utomhusplan og området som allerede er utbygget. Omgivelsenes; den utbyggede delen av planområdel;
Dagalikroken, og den omsøkte eiendommens kvaliteter anses å were bevart og godt dokumentert gjennom
innsendte utomhusplan og situasjonsplan.
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Planens imensjon om et strukturelt godt område i flere rekker anses som oppfylt, samtidig som


uthyggingen anses a være godt og hensiktsmessig tilpasset eksisterende bebyggelse i Dagafikroken, og
dens struktur.


En innsendt hehyggelsesplan er ikke ansett å kunne tilføye prosjektet noe mer, eller bedre kvalitet. Deler


av området er allerede uthygget og en bebyggelsesplans virkeområde og påvirkning vil således være meget


redusert Dette sett i forhold til at det resterende området nå hygges ut samlet, og er omfattet av de


innsendte utomhus- og situasjonsplaner. Plan- og bygningsetaten anser den innsendte dukumentasjonen for


å vise tilstrekkelig prosjektets tilpasning dl tomt og omkringliggende bebyggelse. En bebyggelsesplan vil


ikke kunne vise hvem som kan bruke hvilke fellesområder innad i et planområde. Plan- og bygningsetaten


anser de omsøkte fellesområdene for å være tilstrekkelig og godt plassert, og en behyggelsesplan vil ikke


kunne tilfoye noe mer informasjon rundt disse enn den innsendte dokumentasjonen gjør.


Det anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, men i dette tilfellet anses ikke


presedensvirkning å være aktuelt. En anser det ikke som hensiktsmessig å skulle stane en planprosess med


utarbeidelse og godkjenning av bebyggelsesplan for området når en ikke anser informasjonen en


bebyggelsesplan vil kunne gi som mer enn hva den innsendte dokumentasjonen na viser. Deler av


planomradet er allerede bebygget og området som nå omsøkes hebygges med det resterende antall tillatte


bohger i henhold til reguleringsplanen. Den innsendte informasjonen anses som tilstrekkelig og like


dekkende som en behyggelsesplan. Fordelene ved en dispensasjon anses som større enn ulempene.


Veclrørende dispensasjon fra § 11, plassering av bebyggelse uten for byggegrenser


Hensynet bak bestemmelsen om byggegrenser er å sikre en hensynsfull plassering av bebyggelse på


eiendommen og i forhold til omgivelsene. De skal også sikre lys og luft rundt hebyggelse på eiendommen


og at tiltak på eiendommen får tilfredsstillende kvaliteter.


Plan- og bygningsetaten har ved behandling av tiltaket lagt stor velet på at tomten har stor fjemvirkning og


at god terrengtilpasning således er essensielt. Ved å dispensere fra de regulerte byggegrensene tillaues det


en hedre terrengtilpasning ettersom eiendommen er kupen og har store høydeforskjeller. Den opprinnelige


planens byggegrenser tar ikke hensyn til tomtens topogran Ved å plassere den sorligste rekken med


bebyggelse noe lenger sør enn byggegrensene tillater, vil bygningene bli mye mindre synlige fra Oslo


Ejorden, da de plasseres hetraktelig lavere i terrenget enn tiltenkt. En slik plassering gjør at bygningene


samtidig som de kontrner betraktelig lavere i terrenget, sør på tomten plasseres noe nærmere bebyggelsen i


Dagalikroken. Den minste avstanden blir på 9, 2 meter (ved hus 5), ug den største avstanden på 13 meter


(hus 9) Disse avstandene anses som relativt store til å være i tettlaygd strok, og tilstrekkelige for å sikre lys


og luft mellum bebyggelsen, og skape tilstrekkelig gode rom for uteopphold mellom bebyggelsen i


Dagalikroken og Ankerveien 12. Avstandene er i henhold til Plan- og bygningsloven


En dispensasjon fra byggegrensene gjør at bygningene på eiendommen plasseres med noe suarre avstand


mellom seg enn opprinnelig tiltenkt i plan. Plan- og bygningsetaten anser det som viktig at eiendommen


etter gjennomføring æ tiltaket fremstår som lys og luffig. og at heby ggelsen ikke danner en ""vegg7


mellom Ankerveien i nord og utsikven ut mot fjorden. Ved å ha større aystander mellom bebyggelsen, og


plassere bebyggelsen etter tomtens topografi, slik at bebyggelsen settes ned i terrenget og ikke plasseres


oppå høydene, vil fjernvirkningen av tiltaket ogsa minimeres, som er meget viktig


En bedre tilpasning til terrenget gjør at eiendommens opprinnelige terreng i større grad vil bevares og at


området slik vil fremstå mer som opprinnelig. Som del av Holmenkollåsen og Oslos grønne ramme anses


dette som viktig. En dispensasjon fra byggegrensene tillater en bedre terrengtilpasning, som igjen sikret en


lavere høydeopplevelse av tiltakene. Tomannsboligene vil få lengre fasader, men som helhet vil tiltaket
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passe bedre i terrenget og oppleves som mindre ruvende. Det bemerkes at tiltaket ligger nord lor


bebyggelsen i Dagalikroken og at oltaket således vil påvirke bebyggelsen her minimalt med canke på sol.


Ved å dispensere fra byggegrensene flyttes også plasseringen av de felles områdene for lek seg. Plan- og


hygningsetaten anser det som viktig at planens intensjon om felles leke uteoppholdsarealer ivaretas, men


anser plasseringene i planen kun mot sør øst. delvis i naturlige "sokk" pa eiendommen som noe uheldig,


ettersom arealene her er betraktelig mindre tilgjengelig for noen av boligene_ Ved å plassere leke arealene


mer sentrak på eiendommen, og på flere steder, som nå er godkjent i henhold iil utomhusplan, blir de mer


attraktive, med bedre solforhold, og hedre tilgjengelig for alle buligene_ Samtidig frigir dette arealene


beliggende lavere i terrenget lor plassering av behyggelsen her, slik at disse Mir mindre ruvende


terrenget. Plan- og bygningsetaten dnser det ikke som en privatisering av lekearealene at deler av arealene


flyttes, slik klagere bemerker, snarere anses de å bli bedre tilgjengelig lor alle, og få bedre kvaliteter,


deriMant bedre solforhold.


Det anses som en stor fordel ved dispensasjon f ra byggegrenser at bebyggelsen kan plasseres noe friere, og


dermed bedre tilpasses det laktiske terrenget på tomten. Slik vil bebyggelsen blant annet kunne plasseres


ned i jjsøkkenC og bli liggende befi,delig lavere enn kun ved en plassering på totntens høyere punkter.


Samtidig åpner dispensasjonen for større avstander mellom behyggelsen, som igjen oker lys og luft


mellom bygningene, og forhindrer at tiltaket fremstdr som en tettere vegg. Tiltakets kvaliteter anses å bli


bedre, da spesielt mulighetene for


terrengtilpasning blir vesentlig bedre, ved en dispensasjon fra hyggegrenser. Hoydene på tiltaket blir lavere


da tiltaket vil kunne plasseres lavere i terrenget. Dette anses som meget viktig grunnet tongens


fjernvirkning og opplevelsen av tiltaket fra bebyggelsen mot sør. Eugen anser det som en samsfunnsmessig


stor fordel at tiltakets fiernvirkning minimeres, ettersom Holmenkollens gronne åssider må bevares, slik at


Oslos gronne ramme bevares. Det anses generelt som uheldig a gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, da


dette kan gi uheldige presedens virkninger. I dette tilfellet anses ikke deue som aktuelt ettersom det er et


såpass lite planområde og tomtens spesielle topografi og beliggenhet_ Ulempene ved å plassere


behyggelsen nærmere bebyggelsen i Dagalikroken anses ikke å være vesentlige, da avstandene mellom


behyggelsen her fortsatt anses a være god. (Minste aystand på Cal. 9 moer) Takterrassene pa tiltaket er
trukket I meter inn fra fasadeliv, som minsker innsynt utsyns mulighetene. Samtidig ligger hehyggelsen


nord for eksisterende bebyggelse slik at tiltakets pavirkning på solforholdene anses å være minimale.


Fordelene ved en dispensasjon anses å være vesentlig storre enn ulempene.


Plan- og hygningsetatens kommentarer til andre klageanførsler


Vedrorende anførsel om u- grad


Tiltaket er innentor gjeldende reguleringsbestemmelser hva gjelder maks fillate u- grad. Plan- og


bygningsetaten kan ikke nekte noen å bygge ut en eiendom slik at maks tillatte u- grad oppnas, for at andre


senere ev. skal kunne bygge ut sine eiendommer. Bebyggelsen i Dagalikroken anses å være ferdig


utbygget, og med denne uthyggingen vil planområdet i henhold til planen være ferdig utbygget. Ved


eventuelle senere onsker om pabyggj tilhygg eller annen uthygging ma det søkes dispensasjon for deue.


Alle dispensasjoner vurderes individuelt.


Vedrørende anforsler om at det kun er negativt a flytte bygningene ned mot Dagalikroken, at


det ikke er tatt hensyn til vegetasjon og landskap, at ved å flytte telles arealer for lek privatiseres disse, og


at det ikke er større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon vises det trl Plan- og bygningsetatens


dispensasjonsvurdering og vurdering av tiltaket i rammetillatelse datert 17.02.201&


Vedrørende anforsel om oppsettende virkning så anser Plan- og bygningsetaten ikke kriteriene tor at dette


skal kunne gis som oppfylt.
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Vedrørende anførsel om at fellesarealene ikke skal være felles for hele reguleringsområdet, men kun felles
innad på de ulike etendommene innenfor reguleringsområdet
Plan- og bygningsetaten anser dette for å være privatreuslige forhold og behandler ikke deue i byggesaken.
En bebyggelsesplan vil ikke kunne omfatte forhold om hvem som kan bruke hvilke fel lesarealer innad i et


planområde.


Vedrørende anførsler angående eiendommen 33/ 3
Plan- og bygmngsetaten anser alle relevante forhold rundt eiendommen 331 3 for å være nøye og godt
vurdert, og begrunnet. Plan- og bygningsetaten kan ikke tvinge noen til å kjøpe eiendommer av Oslo
kommune, for å utnytte den slik en eldre plan tilsier. Dersom denne eiendommen senere ønskes bebygget
må der sendes inn søknad med eventuelle dispensasjonssøknader, som vil behandles individuelt Plan- og
hygningsetaten kan ikke uttale seg om sannsynlighet for å få eventuelle senere dispensasjoner.


Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å være godt ulpasset eksisterende terreng og eiendommens
omgivelser, dette har vært et stort fokus hos Plan- og bygningsetaten gjennom behandling av saken. Det er
lagt vekt på å plassere bygningene godt i terrenget; tilpasse til områdets topografi, og dermed minske
fjernvirkningen og prosjektets påvirkning på de nære omgivelsene. De gitte dispensasjonene anses å være
hensikomessige og øke prosjektets kvalitet, blant annet ved å legge til rette for bedre tilpasning til
eksisterende terreng, som er kupert og har større høydeforskjeller. Ved plassering av bygningene ned i
terrenget blir tiltaket mindre fremuedende både sett fra sør med Oslo fjorden og fra nord med Ankerveien.
Plan- og bygningsetaten anser saken, med naboprotester og forholdet til omgivelsene, herunder
eiendommen 331 3, for å være meget grundig behandlet.


Forslag til vedtak
"Bydelsutvalget ved Vestre Aker bydel finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og hygningsetatens
ramme011atelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra
gjeldende regulering § I I og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse utenfor byggegrenser og behov for
hebyggelsesplan for området før innsendelse av byggesøknad.


Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, Mananne og Knut
Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grrattås, Jan Morken,
Hennette Frostad og Anders Erling Gjersee anbefales ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse."


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


ag.g:


Vedlegg i sak 201212861-76


NrBeskrivelseAvsender


Klagesak til bydelsutvalg
1


(Derte dokument)


2 E-PostmeldingKnut Martinsen


DatoFilnavn


l_Klagesak til
bydelsutvalg


01 0.2012 2_E-Postmelding


3 Merknader til nabovarsel
Eiendoms- og3 Merknader til


09 0.2012 —
byfornyelsesetatennabovarsel
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4 Kommentarer - Ankerveien 12 Bjarne Grav
4 Kommentarer -


15.10.2012
Ankerveten 12


5 Søknad om
18.12.2012 —  rammetalatelse


17.01.2013 6_Bemerkninger


22.01 2013 7_Protest


22.01.2013 8_Uttalelse


15.07.2013 9_Uttalelse


18.07 2013 10_Følgebrev


II_Ytre rammer og
18.07.2013 boltgspestfikasjon


Matrikkelen


19.072013 12_E-Postmelding


30.072013 13_Bemerkninger


30.072013 14_E-Postmelding


01.08 2013 15_E-Postmelding


02.08.2013 I 6_E-Postmelding


13.08.2013 I 7_Merknader


13.08.2013 I8_Svar til rnerknader


13.082013 19_Merknader


10 09.2013 20_Situasjonsplan


10.092013 21_Avkjørselsplan


10.09.2013 22_Utomhusplan


23 Plan U. Etasje, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


24 Plan 1. Etasje Hus
10.09.2013


1,2 og 3


25 Plan 2. Etasje, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


26 Plan. Takplan, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


10.09.2013 27_Snittplan


Arkitekt Lorentz Gedde-
Dahl NMAL


6 Bemerkninger Bjarne Grav


7 Protest Kirsti Holmboe med flere


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Wood Arkitektur +
Design


Ytre rammer og boligspesifikasjon i Wood Arkitektur +II
Matrikkelen Design


Marianne og Knut
12 E-Postmelding


Mardnsen


13 Bemerkninger Henrieue Frostad


14 E-Postmelding Pål V. Schage


15 E-Postmelding Haakon Bjørn-Hansen


Andreas Ovedal og Ranja16 E-Postmelding
Pedersen


17 Merknader Anders Erling Gjersøe


Wood Arkitektur +
18 Svar til merknader


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Destgn


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arldtektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


5 Søknad om rammetillatelse


8 Uttalelse


9 Uttalelse


10 Følgebrev


19 Merknader


20 Situasjonsplan


21 Avkjørselsplan


22 Utomhusplan


23 Plan U. Etasje, Hus 1,2 og 3


24 Plan 1. Etasje Hus 1,2 og 3


25 Plan 2. Etasje, Hus 1,2 og 3


26 Plan Takplan, Hus 1,2 og 3


27 Snittplan
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Arkitektur +


28 Snitt Al, A2 og A3


29 Snitt A4, A5 og Afi


30 Snat A7, A8 og A9


31 Snitt A-A,B,C


32 Sniti A-D,E,F


33 Snitt A-G,H,I


34 Fasade enebolig Nord og Vest


35 Fasade alle husene


36 Fasade enebolig Sør og Øst


37 Fasadc Hus 8 og 9 Øst og Nord


38 Fasade Hus 8 og 9 Syd og Vest


39 Uttalelse ul klager


40 Søknad om dispensasjon


41 Protest


42 Bemerkninger


43 E-Postmelding


44 E-Postmelding


45 Bemerkninger til nabovarsel


46 Protest


47 Bemerkninger fra naboer


48 Bemerkninger til nabovarsel


49 Proiest


so
Kop.t av brev til Wood


Destgn - Protest


10.09.2013 28_Snitt A1, A2 og A3


10.09.2013 29_Sniu A4, A5 og A6


10.09.2013 30_Snitt A7, A8 og A9


10.09.2013 31_Snitt A-A,B,C


10.09.2013 32_Snitt A-D,E,F


10.09.2013 33_Snitt A-G,H,I


34
-Fasade enebolig Nord10.09.2013 



og Vest


10.09.2013 35_Fasade alle husene


36 Fasade enebolig Sør
10.09.2013 dg-øst


37 Fasade Hus 8 og 9
10.09.2013 øs-t og


Nord


38 Fasade Hus B og 9
10.09.2013


Sy-dog Vest


13.01.2014 39_Uttalelse til klager


40 Søknad om
21.01.2014 . -


chspensasjon


28.01.2014 41_Protest


28.01.2014 42_Bemerkninger


28.01.2014 43_E-Postmeldtng


28.01.2014 44_E-Postmelding


29.012014
45 Bemerkninger til
nab-ovarsel


29.01.2014 46_Protest


47
-Bemerkninger fra29.01.2014 



naboer


29.01.2014
48-Bernerkninger til


nabovarsel


29.01.2014 49_Protest


29.01.2014
50-Kopi av brev til


Wood Arkitektur +


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arldtektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Ariatektur +


Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur -
Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +


Design


Marianne og Knut
Martinsen


Anders Erling Gjersøe


Lasse og Malin Tenseth


Pål V. Schage


Jan Morken


Liv og Haakon Bjørn-
Hansen


Tom E. Ødegård og Nina
Rollum


Ann Kristin og Nils Egge


Andreas Ovedal og Ranja
Pedersen


Henriette Frostad og


Richard Engebretsen
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51 Bemerkninger til nabovarsel


52 Tilsvar fra søker


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Wood Arkitektur +
Design


Design Protest


51
-Bemerkmnger til30.01.2014 



nabovarsel


31.01.2014 52_Tdsvar fra søker


53
Kopi av brev fra Jan Morken -
Bemerkninger til nabovarsel


Kopi av brev fra Liv og Haakon
54  Bjøm-Hansen Protest


_ Kopi av brev fra Matianne og Knut
53


Martinsen - Protest


56
Kopi av brev fra Andreas Ovedal og
Ranja Pedersen - Protest


Wood Arkitektur -
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur
Design


Wood Arkitektur +
Design


_ Kopi av e-post fra Lasse og Malin Wood Arkitektur +
37


Tenseth - Protest Design


1.Klage på dispensasjon for
58


Ankerveien 12
Wood Arkilektur +
Design


Kopi av brev fra Henriette Frostad Wood Arkitektur +
59


og Richard Engebretsen - Protest Design


Kopi av brev fra Tom E. Ødegård og
Wood Arkitektur +


60 Nma Rollum - Bemerkninger fra
Design


naboer


61
Kopi av brev fra Ann K ristin og Nils Wood Arkitektur +
Egge - Bemerkninger Design


62 Rammeullatelse


63 Klage på rammetillatelse


64 Klage


65 Klage pa rammetillatelse


66 E-Posonelding


67 Klage


Wood Arkitektur +
Design


Anders Erling Gjersee


Henriette Frostad


Jan Morken


Kjersti og Kjell-Frode
Grømås


Pål V. Schage


53_Kopi av brev fra Jan
31.01.2014 Morken - Bemerkninger


til nabovarsel


54_Kopi av brev fra Liv
31.01 2014 og Haakon Bjørn-liansen


- Protest


55_Kopi av brev fra
31.01.2014 Marianne og Knut


Martinsen - Protest


56_Kopi av brev fra
31.01.2014 Andreas Ovedal og


Ranja Pedersen Protest


57_Kopi av e-post fra
31.01.2014 Lasse og MaIM Tønseth -


Protest


58_1.Klage på
31.01.2014 dispensasjon for


Ankerveien 12


59_Kopi av brev fra


31.01 2014
Henriette Frostad og
Richard Engebretsen -
Protest


60_Kopi av brev fra Tom


31.01 2014
E. Ødegård og Nina
Rollum - Bemerkninger
fra naboer


61_Kopt av brev fra Ann
31.01.2014 Kristin og Nils Egge -


Bemerkninger


17.02.2014 62_Rammetillatelse


12.03.2014
63-Klage på
rammetillatelse


13.03.2014 64_Klage


13.03.2014
65-Klage på
rammetillatelse


13.03.2014 66_E-Postmelding


13 03.2014 67_Klage
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68 Klage


69 Klage


70 E-Postmelding


71 E-Postmelding


72 E-Postmelding


Kommentarer til klage på gitte
74


rammetillatelser


75 Arealutregning


76
Foto av eiendommen med
omkringliggende bebyggelse


77 S-2269


Wood Arkitekrur -
Design


Arkitekt Lorentz Gedde-
Dah1 NMAL


68_K lage


13.03.2014 69_Klage


70_E-Postmelding


7I_E-Postmelding


72_E-Postmeldmg


75_Supplerende
komrnentarer til vethak
om rammetillatelse


76_Kommentarer til


klage på gine
rammetillatelser


02.05.2014 77_Arealutregning


78_Foto av etendommen


18.12 2012 med omkringliggende
bebyggelse


795-2269


Ann Krison og Nils Egge 13 03 2014


Marianne og Knut
Martinsen


Lasse og Malin Tenseth 13.03.2014


Andtras Ovedal 13.03.2014


Liv og Haakon Bjøm-
13.03.2014


Hansen


73
Supplerende kommentarer til vedtak Andreas Ovedal og Ranja


27.012014
om rammetillatelse Pedersen


Advokatfirma Ræder DA 08.04.2014


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 05.05.2014 av:


Sophie Sierud - Saksbehandler
Joslein Eidsvåg for enhetsleder Anne Torill Halse


Kooi (uten vedlegg) sendt:


Wood Arkitektur + Design, Nobels gate 23, 0268 OSLO
Ankerveien 12 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, jr@merkanti1bygg.no


Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, aln@raeder.no


Andreas Ovedal og Ranja Pedersen, Dagalikroken 4, 0783 OSLO, AN0@cowi.no


Anders Erling Gjersøe, Dagalikroken 2, 0783 OSLO, anders.gjersoe@me.com


Ann Knstin og Nils Egge, Dagalikroken 5, 0783 OSLO, ankiegge@broadpark.no


Hendette Frostad, Dagalikroken 14, 0783 OSLO, henriettefrostad@hotmail.com


Jan Morken, Dagalikroken 8, 0783 OSLO, jan.morken@olavthon.no


Kjersti og Kjell-Frode Grøttås, Dagalikroken 7, 0783 OSLO, kjersti.grottas@finn.no


Lasse og Malin Tanseth, Dagalikroken 1, 0783 OSLO, lasse.tonseth@gmail.com


Liv og Haakon Bjørn-Hansen, Dagalikroken 6, 0783 OSLO, haakonbhansen@gmail.com


Mananne og Knut Martinsen, Dagalikroken 10, 0783 OSLO, mlohre@gmail.com


Pål V. Schage, Dagalikroken 12, 0783 OSLO, pal@schage.net
Bjarne Grav, Sigbjørn Obstfelders vei 5, 0782 OSLO
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Oslo kommune
Bymiljeetaten


Bydel Vestre Aker Opplysningstjenesten
Sørkedalsyelen 150 B
0754 OSLO


nr•Da o


Sksao


Sdksbo


BYDELVESTREAKER


Daw 0.04.20 14


Deres red:Vår ref.: I 0/03 136-1 1I Saksbeh.: Sissel VesrervikArkivkode: 612.2


Org. enhel: Sykkdplanseksjonen


PLANPROGRAM FOR STKKELTILTAK I SORKEDALEN T1L OFFENTLIG HØRING


Oppstart av arbeid med reguleringsplan for sykkeltiltak i Sørkedalen ble varslet i desember
2010 og mars 2011. Planområdet ligger innenfor Marka. Reguleringsplanen kan ha vesentlige
virkninger for miljo og samfunn og utloser dermed krav om konsetvensutredning


Hensikten med planprogrammet
Hensikten mcd planprogrammet er å avklare hva som skal konsek ensutredes. Planprogrammet
angir hvilke planalternativer som skal vurderes oa behovet for urredninger. Etter
horingsperioden vil innspillene samles og planprogrammet revideres dersom behov. Det
oppdaterte planprogrammet blir deretter stadfestet. Det er det stadlestede planprogrammet som
leggcs til grunn for utarbeiding av konsekvensutredningcn.


Når konsekvensutredning og planforslag foreligger, legges også dette ut på offentlig ettersyn.
Berørte og interesserte vil da få mulighet til å komme med innspi II til selve planforslaget.


Innspill til planprogrammet
Eorslag til planprogram kan sees på Bymiljoetatens nettsider under kunngjoringer:
www. bvm 1joetaten.oslo.kommune.no!om_bymilj oetatenfkunngjoringer


Frist for innspill til planprogramrnet er mandag 2. juni 2014.


Innspill merkes med «Sykkeltiltak i Serkedalen, saksnr. 10/03136» og sendes til:
postmottakrdbym.oslo.kommune.no


eller
Bymiljoetaten
Postboks 9336 Gronland
0135 Oslo


Spørsmål kan rettes til Bymiljøetaten ved Sissel Vestervik, tlf 02180.


miljoetaten BesoksadrcssoI clefon 02 180Hanksiro 1315 01 Id1376
Hollenderoma 5I ckfaks: 23 48 20 01Orc nr NO996 922 76.6
Pusradressc
Ponboks 9336 GronlandI -posi posrmoriaL a b,m uslo kommune nu
0135 OSLOImemdu:~4hni.oIo kummune n,







Med sennlig hilsen


Aslaug Vassbotn Sissel Vestervik


Sekjortsjef Landskapsarkitekt


Godkjent elektronisk

















































































































































































































































BYDEL VESTRE AKER


Oslo kommune liaffing".1






Plan- og bygningsetaten Sakagrav4






Dok.nr4o






Saksbrh4 Arkre.






Kopk






Se adresselists


Dam 1594 2914


Oeres ref Var re11945no 201405250-2 Salobah 41.151.4Ala 512 1


01191115.11fM5 ed hemendelsr


BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING -
LANDINGSVEIEN 14


V i orienterer øm mottan betail ling a) oppstartsmote. Saken er registrert hos oss med saksnummer


201405250.


Send melding til Plan- og bygningsetaten hs is dere har spcsifikke og konkrete innspill til oppstartsrnolitt.


Innspillene må were monan senest tre uker efier utsendelse av denne orienteringen. Alle berone paricr blir


varslet om oppstan av planarbeidet eiter oppstansmotet.


Vi bcr øm at bydelsadministrasjonen viderefonnidler informasjonen til barnas representant i bydelen.


Folg fremdriflen på Saksinnsyn:


hilo://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (intranert)


hltp://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (internett)


Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-


postadresse. Postmollak(a obe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til


etalen.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Dokumentsenteret


Avdeling 2


Likelydende brev sendt fil:


Byantikvaren. Postboks 2094 Granerlokka, 0505 OSLO, postmonak@bya.uslo.kommune.no


Bymiljoetaten. Postboks 9336 Gronland. 0135 OSLO, postmottakarbymoslo.kommune.no


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 R. 0754 OSLO, postmottak(a b‘amslo.kommune no


• Phin- 11515Anasetalen liesoksalreere Seniralbord 112 1110 Ranigeo 1115 01 01157






Vahls gate I. 0187 0519 Kwaleragera 23 49 10110 Org nr 9111191421NIV


• ":


Ile45 164 Sannan
910211slo 99A rhe oslo LIMILLIC ho


Telefala 21 49 11101


E-past prAftrattak ci pbe 0-10 ILIC1111= nn• •:.












Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling as oppstartsmøte


Skjemakode:


PBE002 ver, 1.0


Referansenummer:


PBE002-SQZZ


Bestilling as oppstartsmote


Innsendingsdato:11.04 2014 15:35


Innlogging


ID-porten-innlogging haretar kraset om underskrift den som søker.


Innloggei hos ID-ponen KAI ROBERT GUNDERSEN


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma Make Arkitekter AS


Organisasjonsnummer 981923901


Adresse Maridalsveien 10


Postnummer 0178


Poststed Oslo


Telefonnummer 22993340


E-post (kvittering kaga make.no


sendes hii)


Gjenta e-post kaigmakc.no


Kontaktperson Kai Gundersen


for prosjektel hos


fagkyndig


Forslagsstiller/tikakshaver


Firma Landingsveien 14 AS


Organisasjonsnummer 998990289


Adresse Postboks 485,


Pk114102-XOLL Side I av 5


•
•• :•••


Plao - og b>gniogsnalen Po.lask. Telefonnummer 23 49 10 00


Boks 364 Sommen E-posi poornounk 12 phe o.lo kommune no


0102 Oslo







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Postnummcr 1373


Poststed Asker


Telefonnummer 66 79 99 00


E-post (ks itterine SteinarSkuia Profietno


sendes ho)


Kontaktperson Steinar Skul


for prosjektet hos


forslausstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendornsoppbsninger


Gårdsnummer 31


Bruksnummer 335


Adresse Stedsnasn Landingss cien 14


Eiers na%n llosscter parkenng AS


Bydel Bydel Vestre Aker


Bakgrunn for og Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål holig, over
hensikt med prosjektet, eksisterende sokkel parkeringshus i tre etasjer viderefores. Det skal også opparbeides ny


avkjoring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjor ultaket da syv elasjer sett


fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbehyggelse mot vest.


Er det særlige sporsmal I forhold til tidligere mnspill i denne reguleringssaken onskes bla. spesiell fokus på


dere onsker å Fa folgende konsekvenser av eventuelle nybygg hoyder volum. innsyn, utsyn. sol-


avklan? og skyggevirkning mot felles uleoppholdsareal og mot omgivelsenc samt stoy fra


Landingsvcien og som rcficks fra nybygg.


Karttjeneste


edlegg


Oslokartgdf
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00Plan- og h gaingselalen Poscadr Telefonnurnmer 23 49 10
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og foringer *


Hvilke overordnede


planer gjelder for


planornrådet. hvtlke


foringer gir de. og i


hvilken grad folger


prosjektet opp disse


foringenc?


Statlige planretningslinjer for Klima- og encrgiplanlegging_


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser


(RPR)


Rikspolitiske retningslinjer for samordno arcal - og transponplanlegging (RPR).


T-5,93 Arcal og transponplanlegging_


Oslo kommuneplan 2008. mot 2025_


KP 2009 Arealdel


Kommunedelplan for Grontsu-ukturen.


Byokologisk program 2002-2014.


Oslo kommuneplan 2008_


Gjeldende regulering *


S- 1733. 03.01_1972. Endrei regulerings og bebyggelsesplan for I len scterområdet.


Byggeområde for boliger mcd tiLhorende anlege. Felt B.


S- 1616, 29.01_1970, Reguleringsplan for Hol,setcrområdet_


Gjelder kun byggegrcnse mot Landingsveien.


Eksisterende miljosituasjon


(naturmangfold, Da tomten cr bebygget med parkeringshus utcn gront tak, og en felles avkjoring cr


samferdscl, støy, natunnangfoldet begrenset.


trafikk) Elsisterende avkjoring er ikke tilfredsstillende og Landingsveien er registren som gul


sone mcd rod randsonc_


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Parkeringshus i 3 -etasjer med innkjoring noe høyere over galenivå Landingsveien.


Enkel stedsanalyse


(crstatt gjerne med


enkel stcdsanalyse som


lastes opp. se eksempel)


Planområdct liggcr i randsonen av ct karakteristisk 70- talls blokkbebyggelse, som


utgjor Hot seter, med linjestruktur Inordost sorsesik Denne strukturen preges av lave


og hoyc blokker, samt rekkchus og eneboliger i parkmessige omgfielser. Interngater


leder til felles plasser mcllom blokkene. Mot øst for Landingsvcien cr dct realfivt nylig


ferdigstilt ct rekkehusprosjekt i hvit funkis stil i 3-4 etg_ med underliggende parkcring,


som ligger i ci dalfore.
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Pho- og b, goiegstiates Po,udr Telefonnummer 23 49 10 00






Bok. 364 Seniom E-post posurbonak:43 pbe.oslo.kommuneoo


elk": 0102 Oslo











Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Mostrasjoner til stedsanal  se


edlegg


Pcrspektivskisse.pdf


jj Områdeanalysepdf


Fonlagets hovedgrep


Beskrivelse v. hovedgrep


Hvordan er forslaget


tenkt lost? Presenter


skissen av byplangrcpct


(se forklaring nedenfor)


kort med fokus på


det overordnede:


Formål, disponcring


av tonna (atkomsicr,


utearcaler og plasscring


av bygningsmasse og


anlegg)


Hensikten mcd planforslagct er å vidercfore eksisterende bgbyggelsesstruktur på


Hovseter medio separale nye bygningsvolumcr på eksisterende parkcringslokk.


Det dannes da et gront plassrom mcd mulig adkomst fra cksisterende interrnmer på


IIo seier og at kjoring.


Prosjektets styrke ligger i uisikten mot øst ovcr byen og mot Homenkollasen - for


alle etasjer. som kompenscrer for noe darlige solforhold på mermiddagen. Deler av


eksisterende parkeringsanlegg under boligene skal byggcs om og utt ides under ny


bebyggelsc for å muliggjore både både boliger, bodcr og parkcring. ParkeringsanIcggets


fasader blir fornyci, integrert mcd boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot


Landingsvcien. Eksisterende avkjoring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles


veitrase opp til o re deler parkeringsanlegg og Flovseterhjemmet skal leggcs om noc


nærmere Landingsveien Det skal tilstrcbes at borettslaget kollektivet ikke skal misie


for myc utsikt og at barnas barnehage for sol om morgenen. Tomtens beliggenhet


og karakter muliggjor en spennende arkitektur som aksentuerer de fione kvalitetene


området faktisk har.


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


Bcbyggelsesstrukturpdf


Fakta om forslaget


Arealstorrelse


Planornrådet totalt:


Arcalbruk og foreslåtte


formal


5500m2


4500 bolig og ca. 6500 parkering boder (rehab ombygging).


P111002-XQL/ Side 4 at 5


Plan- og b.gologsetoteo PosLakk


Boks 364 Sentrum


0102 Os10


Telefannummer 23 49 10 00


E4910. postrnonak6: pbe uslo kommune no
•
•• ":•••:.







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmete


Uteoppholdsareffi (for


skolcr, bamehager.


sykehjcm og boliger)


lilnyttelse


50m2 pr. enhet


BYA = 30%


BRA = 4500


Høyde


Tralikk og parkering


Boligbebyggelse i 4 etasjer over parkeringsanlegg i 3 etasjer (over Landingsveien).


Prosjektet videretbrer cksisterende avkjøring og trafikkforhold, men avkjøringen


opparbeides forskrifismessig.


Videre prosess


Redegjør for om


prosjektet kan


utløse krav om


konsekvensutredning


Mcdvirknine i videre


prosess


I I v i Ike


hovedutfordfinger har


forslager?


Konsekvensffiredning ffiløses ikke.


Standard prosedyrer følecs, men det skal leggcs opp cii nær dialog med


Barnas barnehage. Borettslaget Kollektivet og Voksenåsen borettslag.


HovedutFordringene ligger i konsekvenser av volum og skygger for omgivelsene - både


eksisterende og nye forhold, og håndtering støy fra gatc


i utformingen av planløsninger.
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 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 03.04.2014 kl. 19:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


Asbjørn Hjertén (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


Åpen halvtime 


 


Jon Øien og Anne Marie Komissar tok ordet til sak 14/14 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. 


 


Frances Simonsen tok ordet om Plan- og bygningsetatens rutiner og oppfølging/kontroll av 


byggeprosjekter i bydelen. 


 


 


Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
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Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


22/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


23/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter. 


 


Informasjon 


 


Det var ingen punkter til informasjon. 


 


 


Eventuelt 


 


Det var ingen saker til eventuelt. 


 


Saker til behandling 


13/14 14/00020-3 
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 10. februar 2014 
3 


14/14 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. 


4 


15/14 14/00316-2 


Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - 


dispensasjon fra reguleringsplan  


6 


16/14 12/01824-14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 7 


17/14 14/00189-2 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn 
8 


18/14 14/00249-2 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 9 


19/14 14/00302-2 


Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av 


detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 


offentlig ettersyn 


10 


20/14 14/00080-3 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 03.04.2014 
11 


21/14 13/00841-14 Gulleråsen stasjon 13 


22/14 14/00338-1 Trafikksituasjonen i Holmenveien 14 


23/14 14/00339-1 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 15 
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Saker til behandling 


 


13/14 Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10. 


februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 13/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 10. februar 


2014. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


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


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 10. februar 


2014. 
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14/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke 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 vedrørende bebygd areal og reg. best. § 4 vedrørende 


bevaringsverdi for opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning 


 


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


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


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. 
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Saken sendes PBE for nytt vedtak.” 


 


Votering 


 


Høyre og Venstres omforente 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 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 
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15/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til 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 


 


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. 
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16/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


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


konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 


 


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. 
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17/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 


 


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. 
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18/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber dem vurdere tiltak som kan avhjelpe 


trafikkproblemene på Gamle Hovseter. 


 


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 
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19/14 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 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Saken legges frem for bydelsutvalget uten forslag til vedtak fra bydelsdirektøren 


 


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. 


 


 


 


 


  







 


 11  


 


20/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 03.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 20/14 


 


 


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 gatetrær 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 Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 


6. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klage vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


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


Sørkedalsveien 148. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 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 gatetrær 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 Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 
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6. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klage vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


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


Sørkedalsveien 148. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


  







 


 13  


 


21/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 55/14 


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


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


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


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


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


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


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


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


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


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


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


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


 


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


uke. 


 


Møtebehandling 


 


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. 
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22/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


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


2 Bydelsutvalget 10.04.2014  


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


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


 


 


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. 
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23/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


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


2 Bydelsutvalget 10.04.2014  


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest 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 


 


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 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. 


 


 


 


 


Oslo, 03.04.2014 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 


 



































































































































































































































































































































































































































































































