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Møteprotokoll 

3/14  

 

 

Møte: 

 

Bydelsutvalget 

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

Møtetid: 22.05.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 

  

Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 

Anita Asdahl Hoff (H) 

Arild Gjervan (H) 

Lars Madsen (H) 

Ingrid Nyhus (H) 

Lene Mathisen (H) 

Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

Carl Lindblad (A) 

Terje Bjøro (V) 

Mona Helene Grønlie Herzog (V) 

  

Leder Elin Horn Galtung (H) fratrådte kl. 19.05. 

Nestleder Lars Asbjørn Hanssen (H) ledet møte fra sak 86/14. 

Det var fra det tidspunkt 14 stemmeberettigede til stede. 

 

Forfall: Jane Steenbuch (H) 

Åse Ryvarden (A) 

Arne Eugen Boysen (F) 

  

Som vara møtte:  Sunniva Borgen (H) 

Åse Thomassen (A) 

Beate Holland (F) 

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 

Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering 

Morten Christensen, bydelsingeniør 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 

Anne S. Haarberg tok ordet til sak 82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst 

Angells vei 11, 13, 14 og 16, det gamle likeretterhuset som ligger på eiendommen. 

 

Ingar Svennebye, Setra borettslag tok ordet til sak 78/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 

rammetillatelse for uttalelse. 

 

Paul Skage tok ordet til sak Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 

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

 

Bernt Holli tok ordet til sak 81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 

grønn" til offentlig ettersyn. 

 

Stig Nielsen tok ordet til sak 81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 

grønn" til offentlig ettersyn. 

 

Terje Bjøro, fungerende rektor ved Persbråten videregående skole, tok ordet og påpekte feil i 

bydelsdirektørens driftsorientering vedrørende Persbråten videregående skole. 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

93/14 Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra industriformål til 

boliger og barnehage  

94/14 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 

95/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på Tryvann 2014 

96/14 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 

97/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 

98/14 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4 

Saker til behandling 

 

72/14 13/01286-9 Russearrangement på Tryvann 2014 - oppsummering fra ROK 4 

73/14 14/00021-5 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 5 

74/14 14/00044-5 Bydelsdirektørens driftsorientering 6 

75/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 7 

76/14 13/00653-4 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 8 

77/14 12/00014-11 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 9 

78/14 12/01370-17 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 10 
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79/14 13/00399-14 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 

Begrenset høring 
11 

80/14 12/00447-18 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 12 

81/14 14/00189-7 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 

grønn" til offentlig ettersyn 
14 

82/14 13/01136-4 
Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 

11, 13, 14 og 16 
22 

83/14 13/00841-17 Gulleråsen stasjon 24 

84/14 14/00436-1 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 25 

85/14 14/00385-3 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 

2014 
26 

86/14 14/00414-4 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 27 

87/14 14/00414-3 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 28 

88/14 14/00433-1 

Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og 

Blåklokka dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for 

Vestre Aker Aktivitetshus 

29 

89/14 14/00060-5 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 30 

90/14 14/00045-5 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 31 

91/14 14/00047-5 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 32 

92/14 14/00452-3 

Ankerveien 12 klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse 

på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

34 

93/14 13/01061-7 
Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - 

endring fra industriformål til boliger og barnehage  
36 

94/14 14/00507-2 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 37 

95/14 13/01286-11 
Oppsummering av de støymessige sider ved 

russearrangementene på Tryvann 2014 
38 

96/14 14/00492-2 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 39 

97/14 12/01331-7 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 40 

98/14 13/00756-7 
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, 

Stasjonsveien 2-4 
41 
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Saker til behandling 

 

72/14 Russearrangement på Tryvann 2014 - oppsummering fra ROK 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 72/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar ROKs oppsummering av russearrangementene på Tryvann 2014. 

 

Møtebehandling 

Bydelsutvalget tok i mot tilbudet fra ROK om at de heller kommer tilbake i neste møte, for da 

vil evalueringen av russearrangementer være ferdig, inklusive informasjonen i BU-sak 95/14. 

Saken ble dermed utsatt. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

[Lagre]  
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73/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 73/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 10. april 2014. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 10. april 2014. 

 

 

[Lagre]  
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74/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 74/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

 

[Lagre]  
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75/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 

3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 20/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 13/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

vedtatt 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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76/14 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 76/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – 

Bydel Vestre Aker til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – 

Bydel Vestre Aker til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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77/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 

 
Behandlet av 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 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

32/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 

til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 

til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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78/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 

 
Behandlet av 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 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

33/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 

rammetillatelse for uttalelse til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 

rammetillatelse for uttalelse til orientering. 

 

 

 

[Lagre]  
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79/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 

Begrenset høring 

 
Behandlet av 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 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

34/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 

reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 

 

 

 

[Lagre]  
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80/14 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 80/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

25/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 

 

Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 

dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 

utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 

rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 

fortsetter å bruke veibanen. 

 

De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 

separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 

badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 

av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 

Vel. 

 

Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 

 

Votering 

 

Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 

 

Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 

dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 

utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 
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rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 

fortsetter å bruke veibanen. 

 

De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 

separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 

badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 

av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 

Vel. 

 

Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 

 

Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 

dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 

utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 

rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 

fortsetter å bruke veibanen. 

 

De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 

separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 

badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 

av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 

 

Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 

Vel. 

 

Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 

 

 

 

[Lagre]  
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81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 

offentlig ettersyn 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 81/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

26/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Elin Horn Galtung (H) fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er glad for at det legges opp til planer som skal forsøke å 

tilrettelegge for den forventede veksten i Oslo frem til 2030, og delvis mot 2050. Samtidig 

mener vi at Oslo alene ikke kan påta seg å dekke boligbehovet for alle som vil flytte til 

hovedstaden, men at nabokommunene i langt større grad enn nå må ta sin del, spesielt da 

kollektivtilbudet medfører at det tar vesentlig kortere tid fra mange av disse til sentrum enn 

det tar fra ytre områder, eksempelvis tar det 30 min med tog fra Eidsvoll mens det tar 45 min 

med T-bane fra Voksenkollen. Så selv om hovedstrategien er å fortette fra sentrum og utover 

med kollektivtrafikken som bærende transportelement, er det all grunn til også å tenke smart 

med hensyn til tidsforbruk. Det er derfor også viktig at de regionale samarbeidene som 

foregår med både sjø og land kommunene, blir forpliktende for alle partene.   

Med overskriften: Smart – Trygg – Grønn legges ambisjonsnivået meget høyt, for dette er 

meget viktige momenter for livskvaliteten til byens borgere, og bydelsutvalget kan derfor 

helhjertet slutte seg til disse. Men når ambisjonsnivået legges så høyt er det ikke mindre viktig 

at verktøyene for å oppnå disse formålene er troverdige, gjennomførbare og samtidig 

etterlever det beskrevne, som for eksempel under GRØNN, Kapittel 3: «Vekst gjennom 

kompakt byutvikling- og banebasert fortetting», Satsing 4.: Boligbygging må holde tritt med 

befolkningsveksten og i alle nye boligområder skal variasjon og kvalitet vektlegges. Spesielt 
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vil vi påpeke setningen «For at den økte fortettingen skal gi gevinst for lokalmiljøene, må 

den kombineres med funksjonsblanding og opplevelsesmessig variasjon.»  

Dersom en fortetting skal gi en gevinst for eksisterende lokalmiljø må det i planene 

innarbeides klarere krav til trafikkløsninger, rekkefølgebestemmelser og sosial infrastruktur. 

Kvalitetskrav til arkitektonisk utforming og materialvalg må økes da en stor del av dagens 

sterke fortetting i bydelene preges av «skoesker» med flate tak som bryter med 

satsingsområdets: «unntak fra plankrav kun tillates der tiltak innordner seg eksisterende 

bebyggelse, og hensynet til eksisterende bebyggelse vurderes derfor ivaretatt», normalt kalt 

«Strøkstilpassing». Vestre Aker BU er imidlertid ikke enig i at enklere og tydeligere krav vil 

utelukke behovet for skjønn. All erfaring viser dessuten at saksbehandlere i Plan- og 

bygningsetaten vurderer planbestemmelser ulikt, og de kan gjøre feil. Og ikke minst ser vi 

klart at begrensningene for unntak til plankrav for tomteareal på 1,5 til 2 mål lett kan unngås 

ved at utbyggere deler større arealer opp i mindre. Ved å utelukke klageretten mener vi det 

blir en betydelig svekkelse av lokalmiljøenes demokratiske rettigheter. Betingelsene for at en 

slik forenkling blir etablert må derfor være at det ikke gis anledning på saksbehandlernivå å 

innvilge noen form for dispensasjoner, og/eller utvises personlig skjønn. 

 Innstramminger og presiseringer i «Småhusplanen» ble gjennomført så nylig som i 2013, og 

bydelsutvalget er uenig i at denne planen nå synes å tilsidesettes på store områder i forslag til 

Kommuneplan, for hensikten bak planen var å bevare småhusmiljøene som en verdifull del av 

Oslos kulturarv.  

Vestre Aker BU har flere ganger minnet Bystyret om dets vedtak av 16.03.2008 om en egen 

skjøtselsplan for ivaretagelse av kulturlandskapet i Sørkedalen uten at noen slik foreligger 

ennå. I forslaget til Kommuneplanen omtales Sørkedalen under 6 kapitler og vedlegg, samt i 

flere av underpunktene, totalt ca 10 ganger. Dette blir for uoversiktlig og lite betryggende for 

et godt resultat, og vi ber derfor at Sørkedalen tas ut av dette forslaget og egen plan 

igangsettes fortest mulig til erstatning for Disposisjonsplan for Sørkedalen, som ble tilsidesatt 

av Markaloven. Ved en slikt planforslag vil vi kunne gå grundigere inn i de mange forslagene 

som er omtalt her, og andre viktige momenter for at Sørkedalen forblir et levende 

bygdesamfunn og et viktig rekreasjonsområde for hele byens befolkning. 

I kapitel 1 under SMART, presiseres det at «Humankapitalen er vår viktigste ressurs. 

Kunnskap er nøkkelen til å håndtere våre globale og lokale utfordringer.» En slik ambisjon 

krever at det er skikkelige arbeidsforhold for elever og lærere, noe som blir en formidabel 

oppgave da allerede dagens skolesituasjon er preget av plassmangel og slitte bygninger mange 

steder, samt at skoleanlegg krever relativ store arealer, noe det er knapphet på flere steder.  

Å ivareta skikkelig alle barn og unges rett og plikt til skole med den befolkningsøkningen vi 

har hatt og vil få, mener bydelsutvalget krever at det nå må bli et vesentlig bedre samspill 

mellom sentrale organer og bydelene da det er bydelene som innehar den nødvendige 

nærheten til befolkningsveksten/-behovet.  

Prognosene har gang på gang vist seg ikke å stemme, noe som bekreftes ved den store 

usikkerheten til befolkningsframskrivingen, og dermed har den sterke befolkningsveksten 

medført at flere av skolene ikke har plass til nyinnflyttede, noe som igjen gjør det 

vanskeligere for barna å finne seg til rette i sine nye miljøer da vi alle er enige om den viktige 

faktoren skolen er som arena for utvikling av gode miljøer. For øvrig slutter bydelsutvalget 
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seg til disse satsingsområdene da de synes å ivareta den nødvendige bredden det er behov for 

hvis Oslo skal være en levende by med gode tjenester på alle nivåer og for alle behov.  

Under GRØNN vil bydelsutvalget presisere under Kapitel 2, at dersom utbyggere får 

konsekvensfritt fortsette nærmest flatehugst på tomtene før de utbygges, vil det bryte med alle 

satsingsområdene i dette kapitlet.  

Flere av Satsingspunktene påpeker hvor viktig de grønne områdene er for livskvaliteten, og 

derfor er skjøtselen av de små og store lokale friarealer og parklignende områder så viktig. 

Det må derfor lages en strategi for dette arbeidet som i stor grad bør baseres på et samarbeid 

med Velforeninger, men det betinger også at det avsettes nødvendige midler. Ikke minst er det 

viktig i denne forbindelsen at elve- og bekkekanter ikke gror igjen, og at avstandskravene til 

bygging mot disse i størst mulig grad opprettholdes. 

Et viktig element for en sunn by er at det finnes tilstrekkelige arealer for både utendørs- og 

innendørs idrettsanlegg.  Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet for slike anlegg og 

derfor bør ambisjonen minst være at byen i hvert fall opparbeider et tilbud på dette nivået. 

Under Kapitel 3 vil Vestre Aker bydelsutvalg også fremheve at bilen faktisk er et meget brukt 

fremkomstmiddel i vår region, og selv om man enes om satsing på kollektivbasert 

utbyggingsområder, må det også satses på trafikkløsninger som både ivaretar miljøet og 

fremkommeligheten. Park & Ride er det derfor et viktig virkemiddel for å overføre 

privatbilismen til kollektivtilbudet, som av naturlige og økonomiske grunner ikke er lett 

tilgjengelig over alt. Ved å anlegge slike områder i ytre by og i nabokommunene, vet en av 

erfaring at dette øker bruken av kollektivtilbudet, og spesielt om det tilbys gratis parkering. 

Dette kan gjøres enda mer attraktivt dersom man innfører differensiert brukerbetaling med 

høyere pris jo nærmere de ligger sentrumsområdene.  

I Vestre Aker bydel er miljøet sterkt negativt plaget av den store gjennomkjøringen med 

lange køer i rush tidene, og den derav manglende fremkommeligheten i kryssene Vinderen, 

Slemdal, Smestad og Røa. Og dersom den foreslåtte utbyggingen på Fossum i Bærum, rett 

over bygrensen, blir vedtatt med ca. 6000 mennesker blir situasjonen enda verre. Røa-

tunnelen må derfor gjennomføres som vedtatt i Oslopakke 3. Likeså må utredningen av 

planfritt kryss på Vinderen fullføres og gjennomføring igangsettes, så også for Slemdal.  

Smestadkrysset hadde i 2012 en ÅDT på 51 000 Nord/Syd, Øst/Vest var ÅDT 20 000, mens 

det i tunnelen under krysset var ÅDT 48 000. Det forventes en sterk økning av ÅDT i krysset, 

og spesielt Øst/Vest når gjenbruksstasjonen på den tidligere brannstasjonstomten åpner i 2015 

da den er dimensjonert for 150 000 besøkende pr. år. Det er derfor med forundring vi ser at 

det foreslås en bymessig fortetting i et stort område rundt dette krysset, og det uten at noen 

forslag til trafikale løsninger finnes eller er under utarbeidelse. Dette finner vi helt 

uakseptabelt av både helse- og bomiljømessige årsaker.  Her må alt tilgjengelig areal i og nær 

krysset benyttes til en vesentlig bedre kryssløsning, for eksempel at Røabanen graves ned 

nord i og ovenfor krysset, og legges under et lokk som kan brukes til vei, og det arbeidet må 

igangsettes snarest. 

Vi finner det også uakseptabelt at en områdeutnyttelse på et slikt nivå foreslås politisk vedtatt 

uten at det foreligger forslag på virkemidler til å få det gjennomført på en måte som medfører 

at eierne anser seg ivaretatt på en skikkelig måte. Det foreslåtte området består av områder 

som ble bebygget i flere tidssoner, så mange av områdene har en helhetlig arkitektur og 
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dermed et viktig bidrag til historien om byens boligutvikling. Området har mange eiere med 

forskjellige interesser, så noen helhetlig fortettingsplan vil være umulig å gjennomføre med 

mindre sentrale politikere vedtar at hele området skal eksproprieres, noe vi lokalpolitikere 

finner uforenlig med vårt demokrati da en slik handling her ikke er noen samfunnsmessig 

nødvendighet her. 

Det andre store nye området inntegnet for bymessig fortetting i bydelen vår, er området 

tilhørende og rundt Diakonhjemmet på begge sider av Slemdalsveien. Foreløpig 

reguleringsforslag for Diakonhjemmets eiendom legger opp til en utbygging i høyden vi anser 

helt uforenlig med nabolaget. En utbygging her, som i alle slike fortettingsområder, må 

nedtrappes mot naboene. Småhusområdene som grenser opp mot denne eiendommen må 

fortsatt være underlagt Småhusplanen.    

TRYGG, Kapitel 3, Satsing 4, betyr også at alle barn og unge skal være trygg på at de får et 

skikkelig skoletilbud i nærområdet sitt. Vestre Aker bydel har i årevis hatt en sterk fortetting, 

og skolene er sprengt kapasitetsmessig. Nødvendige store nok arealer til institusjoner er det 

mangel på nede i bydelen. Den nye skolen på «Storebrandtomten» i Bjørneveien vil ivareta 

behovet for barnetrinnet, men Hovseter skole har i mange år hatt over 100 % utnyttelse uten at 

det sentralt har vært vist noen som helst vilje til å søke å finne løsninger. Ris skole vil få økt 

kapasitet når oppussingen og utvidelsen er ferdig om noen år, men det vil bare være nok til å 

dekke økt behov øst i bydelen. Bydelen har foreslått at skolens behov for økt kapasitet ses i 

sammenheng med tomten til Hovseterhjemmet, for vi mener at med en omlegging av 

adkomsten her kan skolen bruke noe av arealet til nybygg. Da planene for det nye 

sykehjemmet er kommet langt, haster det å se på dette forslaget, for dagens tilstand kan ikke 

vedvare da det betyr fortsatt uverdige arbeidsforhold for elever og lærere, og som resultat av 

fortettingen er det ikke plass til nyinnflyttede barn.  

Forslag til justeringer og endringer av markagrensen. 

Vestre Aker bydelsutvalg er enig i formålet med oppryddingen slik at regulerte områder 

tilpasses eksisterende arealbruk.  

Vi er også enig i Forslag nr 1, 2, 3, 5 og 6.  

Forslag nr 4 er vi sterkt uenig i da vi flere ganger har påpekt at denne tomten ikke egner seg 

til barnehage da den blir sterkt bilbasert, særlig på grunn av den sterke stigningen fra 

Holmenkollen stasjon, og ligger utenfor boligområdene. Barnehagetilbud tilsvarende det 

beregnete antall barn her, kan legges på vesentlig mer brukervennlig, og bedre egnete områder 

i bydelen.  

Vi mener at dette området må brukes til idrettsrettede tiltak, som kan benytte 

Holmenkollanleggets fantastiske muligheter i sin virksomhet. Det kan for eksempel brukes av 

idrettsgymnas eller til klubbhus og treningslokaler for idrettslaget TRY, som har en sterk 

økning av medlemstallet, spesielt av barn og unge. Dette er en naturlig vekst på grunn av den 

relativt store fortettingen oppe i Voksenkollområdet som pågår for fullt. Vi foreslår derfor at 

reguleringen blir til allmennyttig formål/idrett.  

Vi er enig i at regulert byggeområde vest på tomten på 210 m2, innlemmes i Marka. 
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Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er glad for at det legges opp til planer som skal forsøke å 

tilrettelegge for den forventede veksten i Oslo frem til 2030, og delvis mot 2050. Samtidig 

mener vi at Oslo alene ikke kan påta seg å dekke boligbehovet for alle som vil flytte til 

hovedstaden, men at nabokommunene i langt større grad enn nå må ta sin del, spesielt da 

kollektivtilbudet medfører at det tar vesentlig kortere tid fra mange av disse til sentrum enn 

det tar fra ytre områder, eksempelvis tar det 30 min med tog fra Eidsvoll mens det tar 45 min 

med T-bane fra Voksenkollen. Så selv om hovedstrategien er å fortette fra sentrum og utover 

med kollektivtrafikken som bærende transportelement, er det all grunn til også å tenke smart 

med hensyn til tidsforbruk. Det er derfor også viktig at de regionale samarbeidene som 

foregår med både sjø og land kommunene, blir forpliktende for alle partene.   

Med overskriften: Smart – Trygg – Grønn legges ambisjonsnivået meget høyt, for dette er 

meget viktige momenter for livskvaliteten til byens borgere, og bydelsutvalget kan derfor 

helhjertet slutte seg til disse. Men når ambisjonsnivået legges så høyt er det ikke mindre viktig 

at verktøyene for å oppnå disse formålene er troverdige, gjennomførbare og samtidig 

etterlever det beskrevne, som for eksempel under GRØNN, Kapittel 3: «Vekst gjennom 

kompakt byutvikling- og banebasert fortetting», Satsing 4.: Boligbygging må holde tritt med 

befolkningsveksten og i alle nye boligområder skal variasjon og kvalitet vektlegges. Spesielt 

vil vi påpeke setningen «For at den økte fortettingen skal gi gevinst for lokalmiljøene, må 

den kombineres med funksjonsblanding og opplevelsesmessig variasjon.»  

Dersom en fortetting skal gi en gevinst for eksisterende lokalmiljø må det i planene 

innarbeides klarere krav til trafikkløsninger, rekkefølgebestemmelser og sosial infrastruktur. 

Kvalitetskrav til arkitektonisk utforming og materialvalg må økes da en stor del av dagens 

sterke fortetting i bydelene preges av «skoesker» med flate tak som bryter med 

satsingsområdets: «unntak fra plankrav kun tillates der tiltak innordner seg eksisterende 

bebyggelse, og hensynet til eksisterende bebyggelse vurderes derfor ivaretatt», normalt kalt 

«Strøkstilpassing». Vestre Aker BU er imidlertid ikke enig i at enklere og tydeligere krav vil 

utelukke behovet for skjønn. All erfaring viser dessuten at saksbehandlere i Plan- og 

bygningsetaten vurderer planbestemmelser ulikt, og de kan gjøre feil. Og ikke minst ser vi 

klart at begrensningene for unntak til plankrav for tomteareal på 1,5 til 2 mål lett kan unngås 

ved at utbyggere deler større arealer opp i mindre. Ved å utelukke klageretten mener vi det 

blir en betydelig svekkelse av lokalmiljøenes demokratiske rettigheter. Betingelsene for at en 

slik forenkling blir etablert må derfor være at det ikke gis anledning på saksbehandlernivå å 

innvilge noen form for dispensasjoner, og/eller utvises personlig skjønn. 

 Innstramminger og presiseringer i «Småhusplanen» ble gjennomført så nylig som i 2013, og 

bydelsutvalget er uenig i at denne planen nå synes å tilsidesettes på store områder i forslag til 

Kommuneplan, for hensikten bak planen var å bevare småhusmiljøene som en verdifull del av 

Oslos kulturarv.  
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Vestre Aker BU har flere ganger minnet Bystyret om dets vedtak av 16.03.2008 om en egen 

skjøtselsplan for ivaretagelse av kulturlandskapet i Sørkedalen uten at noen slik foreligger 

ennå. I forslaget til Kommuneplanen omtales Sørkedalen under 6 kapitler og vedlegg, samt i 

flere av underpunktene, totalt ca 10 ganger. Dette blir for uoversiktlig og lite betryggende for 

et godt resultat, og vi ber derfor at Sørkedalen tas ut av dette forslaget og egen plan 

igangsettes fortest mulig til erstatning for Disposisjonsplan for Sørkedalen, som ble tilsidesatt 

av Markaloven. Ved en slikt planforslag vil vi kunne gå grundigere inn i de mange forslagene 

som er omtalt her, og andre viktige momenter for at Sørkedalen forblir et levende 

bygdesamfunn og et viktig rekreasjonsområde for hele byens befolkning. 

I kapitel 1 under SMART, presiseres det at «Humankapitalen er vår viktigste ressurs. 

Kunnskap er nøkkelen til å håndtere våre globale og lokale utfordringer.» En slik ambisjon 

krever at det er skikkelige arbeidsforhold for elever og lærere, noe som blir en formidabel 

oppgave da allerede dagens skolesituasjon er preget av plassmangel og slitte bygninger mange 

steder, samt at skoleanlegg krever relativ store arealer, noe det er knapphet på flere steder.  

Å ivareta skikkelig alle barn og unges rett og plikt til skole med den befolkningsøkningen vi 

har hatt og vil få, mener bydelsutvalget krever at det nå må bli et vesentlig bedre samspill 

mellom sentrale organer og bydelene da det er bydelene som innehar den nødvendige 

nærheten til befolkningsveksten/-behovet.  

Prognosene har gang på gang vist seg ikke å stemme, noe som bekreftes ved den store 

usikkerheten til befolkningsframskrivingen, og dermed har den sterke befolkningsveksten 

medført at flere av skolene ikke har plass til nyinnflyttede, noe som igjen gjør det 

vanskeligere for barna å finne seg til rette i sine nye miljøer da vi alle er enige om den viktige 

faktoren skolen er som arena for utvikling av gode miljøer. For øvrig slutter bydelsutvalget 

seg til disse satsingsområdene da de synes å ivareta den nødvendige bredden det er behov for 

hvis Oslo skal være en levende by med gode tjenester på alle nivåer og for alle behov.  

Under GRØNN vil bydelsutvalget presisere under Kapitel 2, at dersom utbyggere får 

konsekvensfritt fortsette nærmest flatehugst på tomtene før de utbygges, vil det bryte med alle 

satsingsområdene i dette kapitlet.  

Flere av Satsingspunktene påpeker hvor viktig de grønne områdene er for livskvaliteten, og 

derfor er skjøtselen av de små og store lokale friarealer og parklignende områder så viktig. 

Det må derfor lages en strategi for dette arbeidet som i stor grad bør baseres på et samarbeid 

med Velforeninger, men det betinger også at det avsettes nødvendige midler. Ikke minst er det 

viktig i denne forbindelsen at elve- og bekkekanter ikke gror igjen, og at avstandskravene til 

bygging mot disse i størst mulig grad opprettholdes. 

Et viktig element for en sunn by er at det finnes tilstrekkelige arealer for både utendørs- og 

innendørs idrettsanlegg.  Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet for slike anlegg og 

derfor bør ambisjonen minst være at byen i hvert fall opparbeider et tilbud på dette nivået. 

Under Kapitel 3 vil Vestre Aker bydelsutvalg også fremheve at bilen faktisk er et meget brukt 

fremkomstmiddel i vår region, og selv om man enes om satsing på kollektivbasert 

utbyggingsområder, må det også satses på trafikkløsninger som både ivaretar miljøet og 

fremkommeligheten. Park & Ride er det derfor et viktig virkemiddel for å overføre 

privatbilismen til kollektivtilbudet, som av naturlige og økonomiske grunner ikke er lett 

tilgjengelig over alt. Ved å anlegge slike områder i ytre by og i nabokommunene, vet en av 
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erfaring at dette øker bruken av kollektivtilbudet, og spesielt om det tilbys gratis parkering. 

Dette kan gjøres enda mer attraktivt dersom man innfører differensiert brukerbetaling med 

høyere pris jo nærmere de ligger sentrumsområdene.  

 

I Vestre Aker bydel er miljøet sterkt negativt plaget av den store gjennomkjøringen med 

lange køer i rush tidene, og den derav manglende fremkommeligheten i kryssene Vinderen, 

Slemdal, Smestad og Røa. Og dersom den foreslåtte utbyggingen på Fossum i Bærum, rett 

over bygrensen, blir vedtatt med ca. 6000 mennesker blir situasjonen enda verre. Røa-

tunnelen må derfor gjennomføres som vedtatt i Oslopakke 3. Likeså må utredningen av 

planfritt kryss på Vinderen fullføres og gjennomføring igangsettes, så også for Slemdal.  

Smestadkrysset hadde i 2012 en ÅDT på 51 000 Nord/Syd, Øst/Vest var ÅDT 20 000, mens 

det i tunnelen under krysset var ÅDT 48 000. Det forventes en sterk økning av ÅDT i krysset, 

og spesielt Øst/Vest når gjenbruksstasjonen på den tidligere brannstasjonstomten åpner i 2015 

da den er dimensjonert for 150 000 besøkende pr. år. Det er derfor med forundring vi ser at 

det foreslås en bymessig fortetting i et stort område rundt dette krysset, og det uten at noen 

forslag til trafikale løsninger finnes eller er under utarbeidelse. Dette finner vi helt 

uakseptabelt av både helse- og bomiljømessige årsaker.  Her må alt tilgjengelig areal i og nær 

krysset benyttes til en vesentlig bedre kryssløsning, for eksempel at Røabanen graves ned 

nord i og ovenfor krysset, og legges under et lokk som kan brukes til vei, og det arbeidet må 

igangsettes snarest. 

Vi finner det også uakseptabelt at en områdeutnyttelse på et slikt nivå foreslås politisk vedtatt 

uten at det foreligger forslag på virkemidler til å få det gjennomført på en måte som medfører 

at eierne anser seg ivaretatt på en skikkelig måte. Det foreslåtte området består av områder 

som ble bebygget i flere tidssoner, så mange av områdene har en helhetlig arkitektur og 

dermed et viktig bidrag til historien om byens boligutvikling. Området har mange eiere med 

forskjellige interesser, så noen helhetlig fortettingsplan vil være umulig å gjennomføre med 

mindre sentrale politikere vedtar at hele området skal eksproprieres, noe vi lokalpolitikere 

finner uforenlig med vårt demokrati da en slik handling her ikke er noen samfunnsmessig 

nødvendighet her. 

Det andre store nye området inntegnet for bymessig fortetting i bydelen vår, er området 

tilhørende og rundt Diakonhjemmet på begge sider av Slemdalsveien. Foreløpig 

reguleringsforslag for Diakonhjemmets eiendom legger opp til en utbygging i høyden vi anser 

helt uforenlig med nabolaget. En utbygging her, som i alle slike fortettingsområder, må 

nedtrappes mot naboene. Småhusområdene som grenser opp mot denne eiendommen må 

fortsatt være underlagt Småhusplanen.    

TRYGG, Kapitel 3, Satsing 4, betyr også at alle barn og unge skal være trygg på at de får et 

skikkelig skoletilbud i nærområdet sitt. Vestre Aker bydel har i årevis hatt en sterk fortetting, 

og skolene er sprengt kapasitetsmessig. Nødvendige store nok arealer til institusjoner er det 

mangel på nede i bydelen. Den nye skolen på «Storebrandtomten» i Bjørneveien vil ivareta 

behovet for barnetrinnet, men Hovseter skole har i mange år hatt over 100 % utnyttelse uten at 

det sentralt har vært vist noen som helst vilje til å søke å finne løsninger. Ris skole vil få økt 

kapasitet når oppussingen og utvidelsen er ferdig om noen år, men det vil bare være nok til å 

dekke økt behov øst i bydelen. Bydelen har foreslått at skolens behov for økt kapasitet ses i 
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sammenheng med tomten til Hovseterhjemmet, for vi mener at med en omlegging av 

adkomsten her kan skolen bruke noe av arealet til nybygg. Da planene for det nye 

sykehjemmet er kommet langt, haster det å se på dette forslaget, for dagens tilstand kan ikke 

vedvare da det betyr fortsatt uverdige arbeidsforhold for elever og lærere, og som resultat av 

fortettingen er det ikke plass til nyinnflyttede barn.  

  

Forslag til justeringer og endringer av markagrensen. 

Vestre Aker bydelsutvalg er enig i formålet med oppryddingen slik at regulerte områder 

tilpasses eksisterende arealbruk.  

Vi er også enig i Forslag nr 1, 2, 3, 5 og 6.  

Forslag nr 4 er vi sterkt uenig i da vi flere ganger har påpekt at denne tomten ikke egner seg 

til barnehage da den blir sterkt bilbasert, særlig på grunn av den sterke stigningen fra 

Holmenkollen stasjon, og ligger utenfor boligområdene. Barnehagetilbud tilsvarende det 

beregnete antall barn her, kan legges på vesentlig mer brukervennlig, og bedre egnete områder 

i bydelen.  

Vi mener at dette området må brukes til idrettsrettede tiltak, som kan benytte 

Holmenkollanleggets fantastiske muligheter i sin virksomhet. Det kan for eksempel brukes av 

idrettsgymnas eller til klubbhus og treningslokaler for idrettslaget TRY, som har en sterk 

økning av medlemstallet, spesielt av barn og unge. Dette er en naturlig vekst på grunn av den 

relativt store fortettingen oppe i Voksenkollområdet som pågår for fullt. Vi foreslår derfor at 

reguleringen blir til allmennyttig formål/idrett.  

Vi er enig i at regulert byggeområde vest på tomten på 210 m2, innlemmes i Marka. 

 

[Lagre]  
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82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 

14 og 16 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 82/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

27/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 

 

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

 

Votering 

 

Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 
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iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

 

Møtebehandling 

Arild Gjervan (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

“Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes.” 

 

Terje Bjøro (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

“Murhuset anses bevaringsverdig og søkes bevart.” 

 

Votering 

Høyre og Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

 

Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 

 

Murhuset anses bevaringsverdig og søkes bevart. 

 

[Lagre]  

 

  



 

 24  

 

83/14 Gulleråsen stasjon 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 83/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

28/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Lars Asbjørn Hanssen (H) informerte om at det ved Byrådets budsjettrevisjon for 2014 var 

bevilget 8 mill. til midlertidig løsning for Gulleråsen stasjon. 

 

Votering 

 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tok informasjon om at det er bevilget 8 mill. til midlertidig løsning for 

Gulleråsen stasjon til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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84/14 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 84/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

29/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Det ble stemt over Fremskrittspartiets forslag til Dialog om mulig nedleggelse av 

bensinstasjon ved Røakrysset. 

 

Votering 

Det var 15 stemmeberettigede til stede: 

 

14 medlemmer stemte mot Fremskrittspartiets forslag (10H+2A+2V) 

 

1 stemte for Fremskrittspartiets forslag (1F) 

 

Fremskrittspartiets forslag falt med 14 mot 1 stemme. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget anser i utgangspunktet forslaget som godt, men da Reguleringsplanen for 

tomten viser at alternativet til dagens bensinstasjon er en 4 etg. Blokk, som vil medføre at 

krysset vil virke mer innestengt og uoversiktlig, ønsker vi ikke at en slik utbygging forseres. 

 

 

[Lagre]  
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85/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 21/14 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende felles forslag: 

 

Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 

tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 

kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 

nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 

trivselstiltak igangsatt.  Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 

måte. 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 

tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 

kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 

nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 

trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 

måte.  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

til foreløpig orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 

tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 

kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 

nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 

trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 

måte.  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

til foreløpig orientering. 

[Lagre]  
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86/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 22/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  

26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  

26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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87/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 23/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 

mars 2014 og leders kommentarer til orientering 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 

mars 2014 og leders kommentarer til orientering 

 

 

[Lagre]  
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88/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 

dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 24/14 

 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om at saken trekkes da tilsynsutvalget er oppnevnt 

som tilsynsutvalg for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og gjelder både 

Aktivitetssenteret og Blåklokka.  

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Saken trekkes. 

 

Møtebehandling 

Arne Kolstad (H) fremmet følgende forslag: 

 

“Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede får nytt navn: 

Tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus.” 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede får nytt navn: 

Tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 

 

 

[Lagre]  
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89/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 89/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

 

[Lagre]  
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90/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 90/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 

 

Tas til orientering 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 

 

Tas til orientering 

 

 

 

[Lagre]  
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91/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 91/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 

vedrørende Kommuneplanen. 

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

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

35. 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 

Dialog om kommunal leie av Røa bad. 

5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 

Mejdellsvei. 

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

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

kommune. 

7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 

lysreguleringer og bussholdeplasser. 

8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 

langs Sørkedalsveien. 

9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 

utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 

10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 

Angellsvei. 

11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 

Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 

gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 

13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 

bom i Svendstuveien. 

14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 

(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  

15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 

trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 

16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 

om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 

barnehagebehov. 

17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-

72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 

 

Tas til orientering. 
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Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 

vedrørende Kommuneplanen. 

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

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

35. 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 

Dialog om kommunal leie av Røa bad. 

5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 

Mejdellsvei. 

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

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

kommune. 

7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 

lysreguleringer og bussholdeplasser. 

8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 

langs Sørkedalsveien. 

9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 

utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 

10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 

Angellsvei. 

11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 

Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 

gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 

13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 

bom i Svendstuveien. 

14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 

(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  

15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 

trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 

16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 

om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 

barnehagebehov. 

17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-

72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre]  
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92/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 

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

reguleringsplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

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

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 92/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

31/14 

 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

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. 

 

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. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende 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. 

 

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. 

 

 

[Lagre]  
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93/14 Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra 

industriformål til boliger og barnehage  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 93/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 

førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. Vi minner om 

at Aslakveien 16 – 18 er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det 

nå søkes om for nr. 20 – 28. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag til 2. setning: 

 

Bydelsutvalget går in for at det bygges 4 etasjer. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag . ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 

førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. 

Bydelsutvalget går derfor inn for maksimum  4 etasjer.  Vi minner om at Aslakveien 16 – 18 

er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det nå søkes om for nr. 20 

– 28. 

 

 

[Lagre]  
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94/14 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 94/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget anbefaler å gi kommunal garanti til Røa menighet for lån - serielån over 30 år 

med nominell lånerente 3,9 % - på 39,9 millioner kroner til bygging av barnehage. Garantien 

gjelder inntil 2 år etter at lånet er forfalt 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget anbefaler å gi kommunal garanti til Røa menighet for lån - serielån over 30 år 

med nominell lånerente 3,9 % - på 39,9 millioner kroner til bygging av barnehage. Garantien 

gjelder inntil 2 år etter at lånet er forfalt 

 

 

[Lagre]  
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95/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på 

Tryvann 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 95/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Bydelsutvalget tar orientering om bydelens håndtering av de støymessige sidene ved 

russearrangementene på Tryvann til orientering. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

[Lagre]  
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96/14 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 96/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 

skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 

Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 

 

Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 

Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 

skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 

Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 

 

Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 

Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 

 

 

[Lagre]  
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97/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 25/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014 97/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 25/14 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 

Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 

skjenkebevilling. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 

Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 

skjenkebevilling. 

 

 

[Lagre]  
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98/14 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, Stasjonsveien 

2-4 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 22.05.2014 98/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til, Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4, 

beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling etter 

eierskifte. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til, Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4, 

beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling etter 

eierskifte. 

 

[Lagre]  

Oslo, 22.05.2014. 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 

 


