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Saker til behandling 

42/14 Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10. 

juni 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00020-9 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 42/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10. juni 2014 til 

godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 10. juni 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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43/14 Solborg - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 14/00635-2 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 13/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 43/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 128/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 18.08.2014 sak 13/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag med innspill fra Venstre: 

 

«Vestre Aker BU har i mange saker uttalt seg negativt til utbygging av regulerte områder som 

strider mot det overordnete vedtaket om Oslos blå-grønne profil, blant annet Voksenkollveien 

3 og Rødkleivfaret 2, men er ikke blitt hørt sentralt i noen av dem. Da Bystyret heller ikke har 

tatt noe som helst initiativ til å igangsette en omreguleringsplan for disse områdene eller 

vedtatt noen servitutt om at tomtene ikke skal bebygges, Ref. blant annet Fylkesmannens 

uttalelse til saken om «Blåbærsvingen», Gnr.33/Bnr. 1803, mener vi at det er bedre vi uttaler 

oss til forslagene fra Tiltakshaverne basert på gjeldende reguleringer.  

 

Det foreliggende forslaget er på en tomt regulert til institusjon med utnyttelsesgrad 12 %. Da 

Oslo har et sterkt behov for boliger og det ikke lengre er nødvendig at institusjoner som for 

eksempel for astmatikere ligger utenfor bykjernen, mener vi at denne tomten egner seg godt 

til småhusbebyggelsen som forslaget inneholder. Dette under forutsetning av at alle tomtene 

minimum tilpasses minstemålet for tomter på 600 m2, Ref. Småhusplanens § 11, og med en 

utnytting på maksimum 12 %. Det forutsettes også at boligene blir bygget i en stil og farge 

som gjør at de ikke fremtrer som fremmedelementer i naturen.  

 

Området ligger også relativt nært Lillevann stasjon på Holmenkollbanen, og eventuelle 

beboere kan benytte kollektivtilbud ved at det etableres gangveier i området ned til denne. Det 

forutsettes også at Ruters siste forslag til trase for Holmenkollbanen som gjennomgående 

bane blir opprettholdt, for det er ikke akseptabelt at den skal stoppe på Majorstuen. 

 

Da det nå foreligger mange store tomter i området rundt Voksenkollen, både vedtatte og 

foreslåtte, vil det medføre betydelig fortetting. Den sosiale infrastrukturen bør vurderes ut ifra 

dette faktum. Barnehagetomten ved Lillevann bør derfor ikke selges til annet enn etablering 

for formålet, og skolekapasiteten bør vurderes for Grindbakken skole. Vi foreslår derfor at det 

seriøst vurderes om det bør etableres en «grendeskole» på den tidligere astmainstitusjonen 

«Voksentoppen» sitt område, da dette vil gi de yngste elevene en vesentlig kortere og tryggere 

skolevei.  

 

Som kjent er det meget få av veiene i området som har fortau, noe bydelen har påpekt flere 

ganger, men også i denne saken uten å få gjennomslag sentralt, selv ikke til VM 2011 da deler 

av Voksenkollveien var en av hovedveiene til arenaene i Holmenkollen, noe den også vil bli 
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ved et eventuelt OL 2022. Et fortau langs Voksenkollveien ved utkjøringen fra det foreslåtte 

området er derfor viktig å få etablert ved en utbygging.» 

 

Arbeiderpartiet støttet ikke flertallsvedtaket fra Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre til 

Oppstartsmøte for «Solborg» og fremmet følgende: 

 

«Arbeiderpartiet ønsker at dette området skal vernes, og skal være for allment bruk. 

Dette er det siste turområdet for beboere i Voksenåsen vest, og tilførselsvei til marka. 

De fleste har kjøpt bolig her grunnet nærhet til tur og rekreasjonsområde. 

Arbeiderpartiet støtter ikke de borgerliges syn, og ønsker at dette området skal forbli som det 

er i dag.» 

 

Votering 

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet med 5 stemmer stemte for forslaget (3H, 1V, 1F) 

Arbeiderpartiet med 1 stemte i mot forslaget (1A) 

 

Forslaget ble vedtatt med 5 stemmet (3H, 1V, 1F) mot 1 stemme (1A) 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 10.07.2014 på sommerfullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak 

 

«Vestre Aker BU har i mange saker uttalt seg negativt til utbygging av regulerte områder som 

strider mot det overordnete vedtaket om Oslos blå-grønne profil, blant annet Voksenkollveien 

3 og Rødkleivfaret 2, men er ikke blitt hørt sentralt i noen av dem. Da Bystyret heller ikke har 

tatt noe som helst initiativ til å igangsette en omreguleringsplan for disse områdene eller 

vedtatt noen servitutt om at tomtene ikke skal bebygges, Ref. blant annet Fylkesmannens 

uttalelse til saken om «Blåbærsvingen», Gnr.33/Bnr. 1803, mener vi at det er bedre vi uttaler 

oss til forslagene fra Tiltakshaverne basert på gjeldende reguleringer.  

 

Det foreliggende forslaget er på en tomt regulert til institusjon med utnyttelsesgrad 12 %. Da 

Oslo har et sterkt behov for boliger og det ikke lengre er nødvendig at institusjoner som for 

eksempel for astmatikere ligger utenfor bykjernen, mener vi at denne tomten egner seg godt 

til småhusbebyggelsen som forslaget inneholder. Dette under forutsetning av at alle tomtene 

minimum tilpasses minstemålet for tomter på 600 m2, Ref. Småhusplanens § 11, og med en 

utnytting på maksimum 12 %. Det forutsettes også at boligene blir bygget i en stil og farge 

som gjør at de ikke fremtrer som fremmedelementer i naturen.  

 

Området ligger også relativt nært Lillevann stasjon på Holmenkollbanen, og eventuelle 

beboere kan benytte kollektivtilbud ved at det etableres gangveier i området ned til denne. Det 

forutsettes også at Ruters siste forslag til trase for Holmenkollbanen som gjennomgående 

bane blir opprettholdt, for det er ikke akseptabelt at den skal stoppe på Majorstuen. 

 

Da det nå foreligger mange store tomter i området rundt Voksenkollen, både vedtatte og 

foreslåtte, vil det medføre betydelig fortetting. Den sosiale infrastrukturen bør vurderes ut ifra 

dette faktum. Barnehagetomten ved Lillevann bør derfor ikke selges til annet enn etablering 

for formålet, og skolekapasiteten bør vurderes for Grindbakken skole. Vi foreslår derfor at det 

seriøst vurderes om det bør etableres en «grendeskole» på den tidligere astmainstitusjonen 

«Voksentoppen» sitt område, da dette vil gi de yngste elevene en vesentlig kortere og tryggere 

skolevei.  
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Som kjent er det meget få av veiene i området som har fortau, noe bydelen har påpekt flere 

ganger, men også i denne saken uten å få gjennomslag sentralt, selv ikke til VM 2011 da deler 

av Voksenkollveien var en av hovedveiene til arenaene i Holmenkollen, noe den også vil bli 

ved et eventuelt OL 2022. Et fortau langs Voksenkollveien ved utkjøringen fra det foreslåtte 

området er derfor viktig å få etablert ved en utbygging.» 

 

Arbeiderpartiet støttet ikke flertallsvedtaket fra Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre til 

Oppstartsmøte for «Solborg» og fremmet følgende: 

 

«Arbeiderpartiet ønsker at dette området skal vernes, og skal være for allment bruk. 

Dette er det siste turområdet for beboere i Voksenåsen vest, og tilførselsvei til marka. 

De fleste har kjøpt bolig her grunnet nærhet til tur og rekreasjonsområde. 

Arbeiderpartiet støtter ikke de borgerliges syn, og ønsker at dette området skal forbli som det 

er i dag.» 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 20. juni 2014 brev fra Plan- og bygningsetaten med spørsmål om innspill til 

oppstartsmøte vedrørende bygging av boliger ved Solborg – Voksenkollen.  

 

Følgende anføres i bestillingen: 

 

«Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet er ønske om å utnytte eiendommene til 

boligformål. 

 

Planområdet får adkomst over Soria Morias eiendom i nord og tilslutter scg Voksenkollveien. 

Det er lagt en "ringvei mcd en avstikker mot syd som når hele planområdet. I nord er det 

avsatt et fellesareal på 11.2 daa som ikke skal bebygges. To mindre fellesareal på henholdsvis 

1.5 og 1.2 daa er avsatt sentralt i planområdet. All bebyggelse er tenkt som frittstående 

eneboliger som så langt mulig skal legges vinkelrett på terrengfallet og adkomstveien. 

Der terrenget tillater det er bebyggelsen organisert rundt et tun. 

De individuelle tomtestørrelsene varierer fra ca 500 til drøye 1 000 m2.» 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 20.06.2014 med saksdokumenter. 
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44/14 Varsel om utvidelse av planområde - Fossum - Bærum kommune 

 
Arkivsak-dok. 13/00275-9 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 14/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 44/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 129/14 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 18.08.2014 sak 14/14 

 

Møtebehandling 

Terje Bjøro (V) fremmet følgende forslag til tillegg: 

 

«men ser veldig positivt på dette. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Venstres tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 03.08.2014 på sommerfullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen kommentarer til utvidelsen av planområdet, men ser 

veldig positivt på dette. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Saken gjelder varsling om utvidelse av planområde til tidligere varslet oppstart av 

omregulering for Fossum i Bærum kommune. Utvidelsen vil omfatte Fossumveien fra 

Ankerveien og ned til Griniveien og Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien. 

 

Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for god fremkommelighet for kollektivtransport 

på strekningen Fossumveien – Vollsveien, ny kryssløsning Fossumveien/Griniveien, 

støyskjerming langs Fossumveien og eventuell utbedring av eksisterende gang- og sykkelvei 

langs Fossumveien. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen kommentarer til utvidelsen av planområdet. 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 med saksdokumenter 
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45/14 Kunngjøring om forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo 

- ny Sørkedalsvei - delplan 1 - Bogstad camping 

 
Arkivsak-dok. 13/01205-6 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 15/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 45/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 130/14 

 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 18.08.2014 sak 15/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

«Vestre Aker bydelsutvalg ser frem til at oppheving av veireguleringen for «Ny Sørkedalsvei 

trase» ved omreguleringen i Delplan 1, og stiller seg positivt til at planarbeidet er startet opp 

igjen.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener også at Delplan 2 nå må gjennomføres snarest. Delplan 2 

burde vært ferdigbehandlet for år siden da den ikke har noen forbindelse med markaloven, og 

er av uforståelige grunner blitt liggende i etaten til tross for tidligere purringer fra 

bydelsutvalget. Delplan 2 gjelder hovedsakelig private eiendommer og her ved denne 

behandlingen stoppet eierne fra å kunne utnytte tomtene sine fullt ut, noe omreguleringen av 

trase for « Ny Sørkedalsvei trase» vil medføre.» 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 25.07.2014 på sommerfullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak 

«Vestre Aker bydelsutvalg ser frem til at oppheving av veireguleringen for «Ny Sørkedalsvei 

trase» ved omreguleringen i Delplan 1, og stiller seg positivt til at planarbeidet er startet opp 

igjen.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener også at Delplan 2 nå må gjennomføres snarest. Delplan 2 

burde vært ferdigbehandlet for år siden da den ikke har noen forbindelse med markaloven, og 

er av uforståelige grunner blitt liggende i etaten til tross for tidligere purringer fra 

bydelsutvalget. Delplan 2 gjelder hovedsakelig private eiendommer og her ved denne 

behandlingen stoppet eierne fra å kunne utnytte tomtene sine fullt ut, noe omreguleringen av 

trase for « Ny Sørkedalsvei trase» vil medføre.» 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 
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Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 vedrørende kunngjøring 

om forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo - ny Sørkedalsvei - delplan 1 - 

Bogstad camping 

 

Gjeldende reguleringsplan vedtatt 27.09.2000 foreslås endret med sikte på å oppheve 

veiregulering for ny Sørkedalsvei fra 1962, i tråd med Bystyrets vedtak 17.12.2003. 

Planområdet ligger innenfor markagrensen. Planarbeidet ble igangsatt 2004. stilt i bero i 

påvente av markaloven og igjen varslet i 2013. 

 

Høringsfrist :18.08.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ser frem til oppheving av veireguleringen og stiller seg positivt til at 

planarbeidet med ny Sørkedalsvei er startet opp igjen. Bydelsutvalget har ingen kommentarer 

til reguleringsendringen på det nåværende tidspunkt.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 med kart. 
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46/14 Høring: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift 

 
Arkivsak-dok. 14/00763-3 

Arkivkode.  530  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 16/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 46/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 131/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 18.08.2014 sak 16/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

«Vestre Aker bydelsutvalg beklager sterkt at denne høringen sendes ut med så kort 

høringsfrist midt i sommerferien da bydelens Råd for funksjonshemmede dermed ikke får 

anledning til å behandle den. Da flere av de foreslåtte end ringene kan medføre dårligere 

tilgjengelighet for personer med bevegelseshemning, forutsetter vi at de sentrale 

interesseorganisasjonene for personer med ulike funksjonshemninger blir gitt anledning til å 

uttale seg før Oslo Kommune avgir sin uttalelse. På denne bakgrunn har Vestre Aker 

bydelsutvalg ingen innspill til høringen." 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 08.08.2014 på sommerfullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak 

«Vestre Aker bydelsutvalg beklager sterkt at denne høringen sendes ut med så kort 

høringsfrist midt i sommerferien da bydelens Råd for funksjonshemmede dermed ikke får 

anledning til å behandle den. Da flere av de foreslåtte end ringene kan medføre dårligere 

tilgjengelighet for personer med bevegelseshemning, forutsetter vi at de sentrale 

interesseorganisasjonene for personer med ulike funksjonshemninger blir gitt anledning til å 

uttale seg før Oslo Kommune avgir sin uttalelse. På denne bakgrunn har Vestre Aker 

bydelsutvalg ingen innspill til høringen." 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten 11.07.2014 vedrørende Høring: Forslag 

til endringer i byggteknisk forskrift med høringsfrist 08.08.2014. 

 

Viser til høringsdokumenter som følger vedlagt. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill til høringen: Forslag til endringer i byggteknisk 

forskrift. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Høringsdokumenter 
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47/14 Røahagan 49 A-F Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om heving av tak for påbygg av loftsetasje. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 13/00770-32 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 47/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 133/14 

 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om heving av tak for påbygg av 

loftsetasje er påklaget av Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas, Harald og 

Randi Benestad, Per og Tove Dybwad, Thomas og Charlotte Stephansen representert ved 

advokatfirmaet Rærder DA. 

 

Klagen inneholder klage på gitt dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser § 10 

b). 

 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

 

Bakgrunn 

Plan og bygningsetaten mottok 23.11.12012 søknad om påbygg av rekkehus i Røahagan 49 

A-F. Rekkehuset består av 6 vertikaldelte boenheter av 80 kvm Fordelt på 2 etasjer. Med 

tiltaket vil de få en ny loftsetasje, og det vil være avhengig as dispensasjon fra 

høydebestemmelsen i § 10 i småhusplanen.  

 

Etaten ga 11.04.2013 tillatelse til tiltaket, samt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 

10. Vedtaket ble påklaget av advokatfirmaet Ræder på vegne av naboene Odd og Grete 

Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas. Harald og Randi Benestad. Per og Tove Dybwad, 

Thomas og Charlotte Stephansen. 

 

Klagesaken ble behandlet av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker i møte 20.06.2013, sak 

100/13. Med ti mot fem stemmer, fattet bydelsutvalget følgende vedtak: 

 

«Vestre Aker bydelsutvalg finner grund å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 11.4.2013. Vestre Aker bydelsutvalg anser at en økning av mønehøyden til 

maks. 10,1 m og gesimshøyden til maks 9,7m som er vesentlig høyrere enn Småhusplanens 

bestemmelser (henholdsvis 9 m og 6,5 m) medfører en uakseptabelt stor forringelse av 

lysforholdene for naboene. Ulempene er dessverre vesentlig større enn fordelene ved å gi en 

dispensasjon. 

 

Klagen fra Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas, Harald og Randi 

Benestad, Per og Tove Dybwad og Thomas og Charlotte Stephansen, representert ved 

Advokatfirmaet Ræder DA, tas til følge. 
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Saken sendes til Plan- og bygningsetaten.» 

 

Saken ble deretter sendt tilbake til Plan- og bygningsetaten for fornyet behandling, og Plan- 

og bygningsetaten omgjorde rammetillatelsen til avslag, datert 09.08.2013. Avslaget ble 

påklaget 30.08,2013 av ansvarlig søker Wood Arkitekter + Design. Plan- og bygningsetaten 

opprettholdt bydelens vedtak og sendte 18.10.2013 klageinnstilling til Fylkesmannen. 

 

I vedtak av 02.04.2014 tok Fylkesmannen klagen til følge og opphevet Plan- og 

bygningsetatens omgjøringsvedtak av 09.08.2013 og Bydel Vestre Akers vedtak av 

20.06.2013. Etter Fylkesmannens vurdering var vedtakene ugyldig grunnet 

saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Plan- og bygningsetaten viser til Fylkesmannens avsluttende bemerkninger der det bl.a. 

fremgår at: 

 

''Resultatet er at den opprinnelige klagen på rammetillatelsen av 11.04.2013, må tas opp til 

ny 

behandling. Under forutsetning av at den delen av klagen som gjelder dispensasjon fra 

arealplan på ny skal tas opp til politisk behandling, og i 1ys av klagers innvendinger mot 

saksbehandlingen som er behandlet over, bes Bydel Vestre Aker vurdere om det er naturlig å 

overlate klagesaken til bystyret/byutviklingskomiteen for behandling, slik at berørte parter 

kan ha tillit til at saken undergis en forsvarlig og upartisk behandling. Fylkesmannen viser 

også til klagers anførsel vedrørende dette på s. 7 i klagen 30.08.2013. Det må etter 

Fylkesmannens syn antas at dette kan løses praktisk innen for kommunelovens regler og 

alminnelige prinsipper om delegasjon av myndighet.» 

 

På bakgrunn av Fylkesmannens uttalelse synes påkrevet at de organer i Bydel Vestre Aker 

som skal ha saken ti1 behandling, herunder BMS-komiteen og bydelsutvalget vurderer sin 

habilitet forut for behandlingen av angjeldende sak. Dersom bydelen finner at saken skal 

behandles av annen klageinstans skal saken oversendes bystyret for ev. videresending til 

byutviklingskomiteen. 

 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Gjeldende reguleringsplan for området er Småhusplanen, S- 4220, vedtatt 15.03.06. Området 

reguleres til boligformål. Reguleringsplanen har blant annet begrensninger på 24 % BYA per 

eiendom, og bestemmelser for høyder på tiltak. Reguleringsbestemmelsene § 10 b) setter 

høydebegrensningene til 9 meter for møne og 6, 5 meter for gesims fra gjennomsnittlig 

planert terreng. Det er høydebestemmelsene det dispenseres fra i vedtaket om rammetillatelse. 

 

Den omsøkte eiendommen er i henhold til Gab registeret på 1299m2. Eiendommen strekker 

seg fra veien; Røahagan i vest til friluftsområdet Mærradalen i øst. Det er relativt store 

høydeforskjeller på eiendommen, da terrenget i området er kupert og skråner veldig fra vest, 

med bebyggelsen ovenfor Røahagan og ender i Mærradalen i øst. Terrenget på eiendommen 

er terrassert slik at de tre «delene» av rekken har hvert sitt uteområde, og slik at bebyggelsen 

trapper seg ned mot Mærradalen. 

 

Eiendommen har i dag BYA på 33, 98 %, som ble godkjent i 1992, under daværende 

reguleringsbestemmelser. 
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Søknad om rammetillatelse 

Søknad om rammetillatelse ble mottatt Plan- og bygningsetaten den 23.11.12. Søknaden 

omhandler påbygg av loftsetasje, med heving av tak i eksisterende 2. etasje på rekkehusrekke 

i Røahagan 49 A- F, på Røa i Bydel Vestre Aker. Søknaden inneholder søknad om 

dispensasjon fra høydebestemmelsene i reguleringsplanen, da det høyest beliggende av de tre 

sammenhengende husene vil få for høy møne- og gesims høyde Det søkes også om 

dispensasjon for gesimshøyder på den midterste av de tre delene.  

 

I søknaden om rammetillatelse hadde ansvarlig søker regnet gjennomsnittlig planert terreng 

rundt hver enkelt av de tre sammenhengende delene, fordi de ligger på ulike nivåer. Dette er 

feil, en skal regne gjennomsnittlig planert terreng rundt hele tiltaket når det henger sammen 

og/ eller fremstår som et tiltak. Dette ble senere rettet opp av ansvarlig søker 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Det foreligger ikke uttalelse fra annen myndighet. 

 

Protester 

Det forelå protester til søknaden. Protestene var fra naboer Odd og Grete Thoresen, Arild 

Sponland og Hilde Søraas, Tove og Per Dybwad, Charlotte og Thomas Stephansen og Harald 

og Randi Benestad.  

Hovedpunkter i naboers klager er: 

 

 Det omsøkte tiltaket vil oppleves som ruvende i nabolaget, dette vil resultere i 

dårligere bokvalitet for naboene pga. redusert sol- og lysforhold. Dette gjelder spesielt 

naboene mot nord og nabo i sør øst. Naboer mener naboer mot nord generelt vil få 

meget redusert sol forhold og at naboer i sør øst vil få redusert sin ettermiddags- og 

kvelds sol. 

 Eiendommen har meget høy BYA i forhold til hva som i dag blir godkjent etter dagens 

reguleringsplan Dagens reguleringsplan er strengere enn den da rekkehusene ble 

bygget, og tiltaket bør dermed stoppes, som det ble i 1992. 

 Bebyggelsen i Røahagan 49 er allerede betydelig større enn annen bebyggelse i 

området. En ytterligere påbygning vil gjøre at bygningen voluminøst skiller seg 

ytterligere ut. Selv ved fjerning av takarker vil ikke bebyggelsen bli bedre tilpasset 

nærområdet, visuelt sett. 

 Naboer er uenige i ansvarlig søkers beskrivelse av områdets bebyggelse som 

hovedsakelig er 2 etasjes hus med loft og/ eller kjeller. I en as naboklagene står det: 

"Arkitektens fremstilling at bebyggelsen i området består av to- og fire mannsboliger i 

to fulle etasjer med loft og kjeller medfører ikke riktighet, da det kun er nr. 43 som 

tilfredsstiller arkitektens beskrivelse.» 

 Det er ikke slik at en kan regne med å bo i samme bolig gjennom alle livsfaser. 

Flytting må påregnes. 

 Naboers hovedpunkter går altså på at tilpasningen til området ikke er god nok jfr. § 7 i 

reguleringsbestemmelsene. Tiltaket vil redusere naboers sol- og lysforhold betraktelig.  

 

Ansvarlig søker bemerker til protestene: 

 Soldiagram som er vedlagt søknaden og nabovarselet viser at tiltaket på Røahagan 49 

A- F vil påvirke naboer i nord noe, men fordi nr. 49 A- F ligger direkte syd for nr. 51 

A og B er påvirkningen ikke så stor. På det tidspunktet nr. 49 ligger rett foran nr. 51 

står solen på sitt høyeste, og dermed faller ikke skyggene langt inn i hageområdene og 
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skyggelegger hagene. Når uteopphold er mest aktuelt om ettermiddagen står solen i 

vest. Da er det annen bebyggelse som skygger for solen sammen med åsryggen i vest. 

Mot nord er avstanden naboer i Røahagan 51 A og B henholdsvis 9, 5 og 16, 5 meter. 

 Bebyggelsen ble oppført under daværende gjeldende reguleringsplan, og BYA på 

eiendommen er således ut i fra denne planen.  

 Bebyggelsen trapper ned i terrenget, og volumet er brutt opp, slik at det ikke er en 

sammenhengende fasade på 34 m. Mønehøyden er lik på alle enhetene, men 

kotehøyden på mønet har ikke samme høyde ettersom bebyggelsen trapper nedover i 

terrenget.  

 Oppløft med en vertikal dør er helt nødvendig for å ivareta rømningsforhold i tilfelle 

brann. Det er ikke snakk om en terrassedør, og det vil ikke være plass til varig opphold 

på brannbalkongen. Tradisjonelle norske trehus har ofte oppløft i takflaten. 

 Ny takflate er formet med henblikk på å få et uttrykk som er mer ensartet i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. Eksisterende takflate har mye utbygg i form av takarker 

og er visuelt dominerende fordi det skjer veldig mye. Ny takflate vil bli visuelt mindre 

dominerende. Takvinduer som flukter med takflate vil være mindre synlig fra 

bakkeplan enn dagens arker, og vil således være lite synlig for omkringliggende 

bebyggelse. Arkitekt mener fortsatt at ny takflate vil være mindre visuelt dominerende 

enn eksisterende. Videre vil utrykket, som nevnt tidligere, samsvare mer med de rene 

volum omkringliggende bebyggelse består av. 

 

Rammetillatelse 

Rammetillatelse for påbygning av eksisterende bebyggelse vertikalt, med en ny loftsetasje, 

og dermed heving av tak i eksisterende 2.etasje, ble gitt 11.04.13. Rammetillatelsen gjelder 

for alle boenhetene i rekkehusrekken. Fordi tiltaket kun gjelder påbygg på eksisterende 

bebyggelse påvirker det ikke eiendommens fotavtrykk; BYA. Tiltaket gjelder påbygning på 

en rekkehus rekke bestående av 3 deler med 2 boenheter i hver del. Hver del ligger på ulike 

terrengnivå. Praksis i Plan- og bygningsetaten er at når et tiltak henger sammen skal det 

regnes gjennomsnittlig planert terreng rundt hele tiltaket, og ikke rundt hver enkelt enhet. 

Høydene på tiltaket skal angis, og regnes i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt 

hele tiltaket, i dette tilfellet rundt alle 3 delene. Det ble I rammetillatelsen gitt dispensasjon fra 

reguleringsplanens høydebestemmelser. Den høyest beliggende av de tre delene av 

bygningskroppen er avhengig av dispensasjon fra møne- og gesims høyde. Mønehøyden 

etter utføring av tiltaket vil her bli på 10, 1 meter, og gesimshøyden på 9, 07 (pga. takopplett 

for brannbalkong), over gjennomsnittlig planen terreng. Den midterste av delene er kun 

avhengig av dispensasjon fra gesimshøyde. På grunn av prosjekterte takopplett for 

brannbalkong vil denne bli på 7, 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Den nederste 

av de tre delene er ikke avhengig av noen dispensasjoner. Ved å gi dispensasjonen økes 

boligenes bruksareal betraktelig. Dette gjør at gjennomstrømningen av beboere blir mye 

mindre, som igjen skaper et mer stabilt nabolag. Samtidig anses ikke dispensasjonen å 

medføre vesentlig ulempe for naboene, da solforholdene deres fortsatt anses å være 

tilstrekkelige, samtidig som lys og luft rundt tiltaket også anses å være ivaretatt. 

 

Klager 

Det er naboene Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas, Harald og Randi 

Benestad, Per og Tove Dybwad, Thomas og Charlotte Stephansen representert ved 

advokatfirmaet Ræder DA, som har klaget på vedtaket. Klager har rettslig klageinteresse jf. 

Fvl. § 28. Klagen ble mottatt Plan- og bygningsetaten den 30.04.13, og er således kommet 

innenfor klagefristen. 

Klageanførslene går i hovedsak ut på: 
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 Klager mener hensynet bak planen blir tilsidesatt fordi påbygget, med heving av 

eksisterende tak vil påvirke lys og luft rundt tiltaket, som igjen påvirker naboene og 

området. 

 Klager mener videre at PBEs grunner for dispensasjonen kun er privat anliggende for 

beboerne i Røahagan 49 A- F, og ikke samfunnsnyttig. PBE viser i vedtaket til at hver 

enkelt bolig vil få større og mer brukbart bruksareal i boligen, slik at 

gjennomstrømningen av beboere blir mindre, og det dermed blir et mer stabilt 

nabolag. 

 Videre skriver klager at BY A på tomten allerede er overskredet, og at en påbygning 

på tiltaket vil forverre opplevelsen av tiltaket som ruvende og stort i området. 

 

Ansvarlig søker bemerker i sin uttalelse til klagen: 

 Det omsøkte tiltaket skiller seg ikke ut i nærområdet, og fremstår ikke som en 34 

meter lang vegg i nærområdet Fasadelivet er forskjøvet, og følger terrenget nedover 

mot øst. Slik fremstår bygningen som oppdelt i 3 felter med 2 boenheter. Tiltaket 

anses å være tilstrekkelig tilpasset bebyggelsen i nærområdet. Bebyggelsen i området 

består av både småhus, rekkehus og blokker. 

 Boligene anses ikke av dagens beboere å være midlertidige mellomboliger, tvert imot 

er det ønske om å fortsatt bo her som er grunn til ønske om påbygg av loftsetasje. 

 Tiltaket ble godkjent under tidligere reguleringsplan, hvorvidt tiltaket ikke er i 

henhold til dagens plans BYA beregning er irrelevant Etter dagens regler for utregning 

av BYA påvirker ikke det omsøkte tiltaket eiendommens BYA, ettersom bygningens 

fotavtrykk ikke endres. 

 En ny mønehøyde på 8, 7 meter tilsvarer høyden på bebyggelsen i området, som 

hovedsakelig er to etasjer pluss loft eller kjeller. 

 Bygningen er i dag mer eller mindre 2 fulle etasjer på grunn av arker på hver side av 

bygningen En ny loftsetasje vil kun øke høyden med 1,6 meter. 

 

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 for tiltaket. 

 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Klager mener hensynet bak planen blir tilsidesatt fordi påbygget vil påvirke lys og luft 

forholdene rundt tiltaket vesentlig Plan- og bygningsetaten mener hensynet bak planen ikke 

blir tilsidesatt. Pbe gjorde ved gjennomgåelsen av saken en ulempe vurdering. Pbe så da at 

ulempene for naboer er begrenset, blant annet på grunn av høydeforskjellene i terrenget. Pbe 

anser nabo mot nord øst som mest påvirket av tiltaket, da denne eiendommen ligger lavere 

enn de andre naboeiendommene, og morgensolen kommer fra øst. Etter en vurdering av både 

sol- og lys forhold mener Pbe at tiltaket fortsatt ikke kan sies a medføre vesentlig ulempe for 

naboen. Det vil fortsatt være gode lys- og solforhold i utearealene til denne eiendommen. Det 

er også denne delen av det omsøkte tiltaket som ikke er avhengig av dispensasjon. Pbe mener 

heller ikke tiltaket fører til vesentlig ulempe for naboer mot nord vest. I sommer halvåret, når 

uteområdene naturligvis blir mest brukt, står solen såpass høyt på himmelen at det anses å 

fortsatt være meget gode solforhold her. Samtidig ligger nabobebyggelsen godt vest for 

tiltaket, slik at påvirkningen anses å generelt være liten, og kveldsolen blir heller hindret av 

terrengskråningen mot vest enn av det omsøkte tiltaket. Det vises til soldiagram innsendt av 

ansvarlig søker som viser tiltakets påvirkning på nærområdet.  
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Ved utregning av gjennomsnittlig planert terreng skal det regnes rundt hele tiltaket, i dette 

tilfellet rundet alle tre delene av rekkehus rekken, Dette gjør at den nederste delen (lengst øst) 

fint holder seg innen for reguleringsplanens høydebestemmelser, men gjør at den øverste 

delen er avhengig av dispensasjon. Hvis en regner høydene ut ifra det planerte terrenget rundt 

hver enkelt del, er alle delene innenfor høydebestemmelsene. Det er altså kun den høyest 

beliggende delen av rekkehusrekken som er avhengig av dispensasjon fra møne- og gesims 

høyde. Det midterste av husene i rekken er avhengig av dispensasjon for gesimshøyde. Dette 

på grunn av takopplett for brannbalkong. Plan- og bygningsetaten mener at ved å ikke gi en 

dispensasjon ender en opp med en meget uheldig situasjon ved at de to nederste rekkene 

bygger på en etasje, og ikke den øverste. Dette vil gjøre at bebyggelsen fremstår som 

arkitektonisk meget feil, rotete og estetisk meget uheldig. Plan- og bygningsetaten ser at 

tiltaket kan oppfattes som noe ruvende, men mener at alternativet til situasjonen hvor noe er 

påbygget og noe ikke, er betydelig mer uheldig for området, da det også vil gjøre bygget mer 

fremtredende og i øyenfallende. Plan- og bygningsetaten mener det er riktig å gi dispensasjon 

fra høydebestemmelsene til deler av tiltaket, slik at bebyggelsen estetisk er tilfredsstillende. 

 

I dagens reguleringsbestemmelser skal hovedsakelig kun bygningers grunnflate regnes med i 

% BYA beregningen Det er klart at summen av et tiltak, også påbygg som dette, har 

påvirkning på en eiendoms utnyttelse og hvordan den påvirker nærområdet. Et påbygg i 

høyden vil ofte ha innvirkning på naboer, og på lys og luft rundt tiltaket, som 

reguleringsplanen ønsker å ivareta. Høydene på tiltaket her er vurdert av Pbe, også med tanke 

på hva det har å si for helhetsoppfattelsen av bebyggelsen og eiendommens % BYA,  

selv om tiltaket ikke påvirker eiendommens % BYA etter hvordan det regnes ut i fra dagens 

bestemmelser. 

 

Det anses som bra for et område, og ikke kun de enkelte beboere i tiltaket at det er mindre 

gjennomstrømning av beboere i boligene. Det vil da bli en mer stabil beboer "masse" i 

område, som er spesielt bra i det som anses som et meget barnevennlig område. 

 

Plan- og bygningsetaten har vurdert tiltaket til å ikke føre til vesentlig ulempe for naboer. Pbe 

mener hensynet bak planen ikke blir vesentlig tilsidesatt da det fortsatt er tilstrekkelig gode 

lys- og solforhold for bebyggelsen rundt det omsøkte tiltaket. Det anses at en eventuell 

påbygning av kun deler av tiltaket (som ikke er avhengig av dispensasjon) vil ha stor 

påvirkning på området som helhet, da det visuelt og arkitektonisk vil være meget uheldig. 

Bygningen vil da fremstå som mer ruvende og påfallende enn den vil gjøre ved eventuell 

påbygning på alle "delene". På bakgrunn av ovenfor nevnte grunner, anbefales klagen ikke 

tatt til følge.  

 

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

rammetillatelse av 11.04.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens 4 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder høydebestemmelser § 10 b. 

 

Klagen fra Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas, Harald og Randi 

Benestad, Per og Tove Dybwad og Thomas og Charlotte Stephansen representert ved 

advokatfirmaet Ræder DA anbefales tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 
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Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 19.06.2014 

 

Saksdokumenter del 1 

 

Saksdokumenter del 2 

 

Informasjon til tiltakshaver 
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48/14 Gråkamveien 26 - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om oppføring av enebolig og dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00715-2 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 48/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 134/14 

 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om oppføring av enebolig med garasje er påklaget 

av Kluge Advokatfirma DA ved Tarjei Pedersen vegne av tiltakshaver Morten Ringdal. 

 

I klagen er det blant annet anført at Plan- og bygningsetaten har bygget på et uriktig faktum 

ved vurderingen av fjernvirkningen av tiltaket, noe som har ført til at etatens rettsanvendelse 

inkludert dispensasjonsvurderinger har hatt et forfeilet utgangspunkt. 

 

UTDYPENDE SAKSEREMSTILLING 

 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsplan for Nedre 

Vettakollen - fortetting med særlig hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern (S-4381), B-

område, vedtatt av bystyret 11.06.2008. Maksimal tillatt bebygd areal (BYA) er 20 %. For 

bebyggelse med flate tak er maksimal gesimshøyde 6 meter. Maksimal tillatt fasadelengde for 

sammenhengende bygningsvolumer er 16 meter i område B. 

 

Området består hovedsakelig av eneboliger med store volumer. På denne tomten var det 

tidligere oppført del av vertikaldelt tomannsbolig som nå er revet. Den gjenværende del av 

tomannsboligen står på naboeiendommen. Tiltaket er plassert tett opp til naboeiendommen i 

vest og kunne med fordel blitt plassen noe lenger fra nabo, men plasseringen gir gode 

uteoppholdsrom og god tilpasning til terreng. Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket som 

noe massivt, men byggets formuttrykk er innenfor hva som kan godkjennes i henhold til plan- 

og bygningsloven (pbl.) § 29-2 så lenge tiltaket for øvrig holder seg innenfor gjeldende 

reguleringsbestemmelser. 

 

Eiendommen tiltaket søkes plassert på består av et flatt parti og et parti med skrånende terreng 

mot syd. Naboeiendom mot syd ligger lavere i terrenget, slik at omsøkte tiltak i hovedsak blir 

plassen høyere enn bolighus på naboeiendommen. Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket 

vil være godt synlig fra omkringliggende områder, og spesielt fra nedenforliggende 

idrettsanlegg. 

 

Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon dersom rammetillatelse 

skal kunne gis. 

 

Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene §§ 5.5 og 5.6 første til fjerde strekpunkt: 
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§ 5.5 Utforming av bebyggelse 

 Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at 

området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående 

hus opprettholdes. 

 Fasadelengde for sammenhengende bygningsvolumer kan maksimalt være 16 m i 

områder merket A og B og 18 m i områder merker C på plankarter. Fasadelengde 

måles som ytterveggenes normalprojeksjon mot er plan. Dette kan også forklares som 

bygningsvolumets fasader som oppriss. 

 For at fjernvirkningen skal bli minimal skal bygninger med saltak som hovedregel ha 

møneretning som følger av terrenget. Det tillates ikke reflekterende takbelegg. Det 

tillates ikke horisontal avtrapping av fasadelivet (terrassering), men det tillates at 

øverste etasje trekkes tilbake dersom der bidrar ril en god arkitektonisk løsning i 

forhold til omgivelsene. 

 Bestemmelsen gjelder også ved rehabilitering og fasadeendring. 

 

§ 5.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 

Det kan tillates inntil følgende grad av utnytting og byggehøyder: 

 A - områder: 

Maksimum tillatt bebygd areal BYA = 15 %. 

Maksimum gesimshøyde = 6,0 m, maksimum mønehøyde = 8,5 m. 

 B - områder: 

Maksimum tillatt bebygd areal BYA = 20 %. 

Maksimum gesimshøyde = 6,0 m, maksimum mønehøyde = 8,5 m. 

 C - områder: 

Maksimum bebygd areal BYA = 24 %. 

Maksimum gesimshøyde = 6,5 m, maksimum mønehøyde = 9,0 m. 

For bebyggelse med flate tak tillates maksimum gesimshøyde = 7 m. For bebyggelse med 

pulttak tillates maksimum gesimshøyde = 7,5 m, laveste gesimshøyde = 6,5 m 

 Parkeringsplasser på terreng (uten overbygning)skal regnes med i bebygd areal 

(BYA)med 18 m2 per plass. Minimum 25 % av parkeringskravet per tiltak, dog minst 

en plass, skal ligge på terreng. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det omsøkte tiltaket også er avhengig av dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene vedrørende horisontal avtrapping av fasadelivet § 5.5. Det vil også 

måtte søkes tillatelse til opparbeiding av vei jf. pb1. § 18-1. 

 

Søknad om rammetillatelse 

Søknaden datert 30.05 2013 gjelder rammetillatelse til oppføring av enebolig med innebygget 

garasje i Gråkamveien 26. Tomtens areal er 911 m2. Totalt bruksareal (BRA) som følge av 

tiltaket blir 412 m2. Totalt bebygd areal blir 182 m2, hvilket tilsvarer en % -BYA på 20 %. 

 

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 5.5 og 5.6 for fasadelengde, 

gesimshøyde og parkering på terreng/BYA, samt fra veglova § 29. 

 

Det er også søkt dispensasjon fra pbl. § 29-4 for plassering av bygning nærmere nabogrense 

enn 4 meter. Dispensasjonen er ikke behandlet da det foreligger samtykke fra berørt nabo for 

omsøkte plassering. 
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Det vises til ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonene av 11.09.2013 og 25.10.2013, 

samt begrunnelse fra Tarjei Pedersen i Kluge Advokatfirma DA av 25.11.2013. 

hovedtrekkene i begrunnelsen blir gjengitt nedenfor. 

 

Søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde er av ansvarlig søker begrunnet 

med at reguleringsplanen § 5,6 må forstås slik at maksimal tillatt gesimshøyde er 7 meter for 

hele planområdet. Det er vanskelig å se hvorfor det eventuelt skulle være begrensninger i 

tillatt høyde ved flate tak for områdene A og B. sammenlignet med område C. Byggets 

utforming, plassering og takform gir gode funksjonelle og arkitektoniske kvaliteter. Tiltaket 

bidrar til bevaring av områdets grønne preg, og sikrer gode uteoppholdsareal både for egen og 

tilgrensende eiendommer I tillegg gir tiltaket liten eller ingen fjernvirkning, som ved endring 

av takform vil måtte bli annerledes på en negativ måte. 

 

Søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt fasadelengde er av ansvarlig søker begrunnet 

med at det omsøkte tiltaket er plassert og utformet slik at tiltaket og gjenværende del av 

tomannsbolig mot vest ikke leses som sammenhengende. Det omsøkte tiltaket har med sin 

utstrekning og volumoppbygging en tilhørighet til områdets mindre hus. Tiltaket erstatter del 

av tomannsbolig med fasadelengde som klart oversteg 16 meter. Tiltaket har i seg selv ikke 

sammenhengende fasadelengde lenger enn 14,95 meter. Grunnet sin volumoppbygning, med 

avtrappinger både høydemessig og i fasade, vil bygget oppleves som vesentlig mindre enn 

byggets teoretiske fasadelengder. 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om parkering på terreng er av ansvarlig 

søker begrunnet med at løsningen innebærer at tillatt grad av utnytting på eiendommen ikke 

øker sammenlignet med en parkeringsvariant hvor parkering plasseres i en frittstående 

garasje. Synlig volum over bakken øker ikke dersom en sammenligner den valgte løsning med 

en garasjeløsning som er mer tradisjonelt plassen nærmere veien. Den omsøkte løsning 

innebærer heller ingen omgåelse av bestemmelsene knyttet til grad av utnytting. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Før igangsettingstillatelse gis må tiltaket avklares med hensyn til tilknytning av stikkledninger 

for vann og avløp, samt overvannshåndtering. Tiltaket utløser krav om avfallsplan jf. TEK 10 

§ 9-6. 

 

 

Protester 

Det foreligger ikke protester til søknaden. 

 

Avslag 

Avslag på søknad om rammetillatelse ble gitt i vedtak 14.04.2014. Etter en vurdering av de tre 

dispensasjonssøknadene kom Plan- og bygningsetaten frem til at vilkårene for å gi 

dispensasjonene etter pbl § 19-2 ikke var oppfylt. 

 

Etter etatens vurdering ble hensynene bak reguleringsplanens bestemmelse om maksimal 

tillatt møne- og gesimshøyde vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjonen 

ikke var klart større enn ulempene ved tiltaket etter en samlet vurdering jf. pbl. § 19-2 annet 

ledd. 

 

Sentrale hensyn bak reguleringsplanen § 5.6 annet strekpunkt om maksimal tillatt møne- og 

gesimshøyde er å begrense bygningers høyde og volum for å sikre lys og luft på egen og 
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tilstøtende eiendommer, opprettholde småhuskarakter, samt å begrense fjernvirkningen av 

bebyggelsen. I plansaken er det vurdert at område B tåler en lavere fortetting enn område C. 

Tomten for det omsøkte tiltaket ligger eksponert til og begrensing av fjernvirkningen vil være 

viktig ved bygging på denne tomten. Det omsøkte tiltaket får en meget synlig posisjon. Her 

blir spesielt hensynet til fjernvirkning viktig for å sikre områdets grønne preg. Oppføring av et 

bygg med flatt tak som er 1 meter høyere enn tillatt gesimshøyde bidrar til at fjernvirkningen 

av bygget øker betraktelig. Bygget vil etter etatens vurdering fremstå som ruvende og massivt 

og slik vesentlig tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelser. 

 

Fordelen ved å gi dispensasjonen er at man får et romslig hus med tre fulle etasjer. Ulemper 

ved å gi dispensasjonen er at bygget vil fremstå meget ruvende og planens intensjon om å 

begrense fjernvirkningen i åsen tilsidesettes. Gjennom bestemmelsen om 6 meter gesims- og 

8,5 meter mønehøyde legges det opp til å bygge to etasjer, ikke tre fullverdige etasjer som i 

dette prosjektet. Husets høyde er ikke tilpasset tomten og åssiden. Det foreligger etter etatens 

vurdering en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen. 

 

Plan- og bygningsetaten fant at vilkårene for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen § 5.5 om 

maksimal tillatt fasadelengde på 16 meter i område B ikke var tilstede. Hensynet bak 

bestemmelsen om fasadelengde er å begrense fjernvirkningen av bygget, samt bevare 

områdets småhuskarakter. Tiltaket vil slik det fremstår i dag være meget synlig i åssiden og 

både høyde, volum og lengde vil spille inn på fjernvirkningen. Bygget vil fremstå meget 

eksponert i åsen gjennom sin fasadelengde. Det er vurdert at tiltaket tilsidesetter hensynet bak 

bestemmelsen vesentlig. 

 

Fordelen med å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får en bolig med den utformingen 

som han ønsker. Ulemper ved å gi dispensasjonen er at bygget vil bli lenger enn tillatt og 

dermed være mer synlig og dominerende. Det er fullt mulig å få til en løsning som er innenfor 

tillatt lengde og etaten kan ikke se at fordelen ved a innvilge dispensasjonen er klart større enn 

ulempen. 

 

Plan- og bygningsetaten fant ikke at vilkårene for a gi dispensasjon fra reguleringsplanen § 

5.6 fjerde strekpunkt og kravet til at minimum 25 % av parkeringskravet per tiltak, men minst 

en plass, skal ligge på terreng var oppfylt. 

 

Etaten viser til forarbeidene til reguleringsplanen hvor det fremkommer at bestemmelsens 

hensikt er å sikre at en viss del av tomten forblir ubebygd og dermed sikre områdets grønne 

preg. Det er videre viktig å sikre at store deler av tomten ikke legges ut for parkering. Det er 

derfor krav om at parkering skal medregnes i BYA med 18m2. Plan- og bygningsetaten 

vurderer at hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes i dette tilfellet da parkeringen er 

lagt inn i bygningskroppen. Overbygging av parkeringsplassen fører til at eiendommen 

bebygges med ytterligere 18m2. Eiendommen er allerede presset maksimalt og en 

overskridelse av BYA vil føre til at eiendommen oppleves ytterligere fortettet. Bygget slik det 

er prosjektert i dag har et bruksareal på 412m2. En kan derfor vanskelig finne fordeler ved å 

innvilge en dispensasjon på å overstige BYA på en allerede godt over gjennomsnittet stor 

enebolig. Det foreligger dermed en klar overvekt av ulemper og dispensasjonen kan ikke 

innvilges. 

 

Klage 

Vedrørende gesimshøyde 
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Klage på avslag på søknad om rammetillatelse av 14.04 2014 er påklaget av Kluge 

Advokatfirma DA ved Tarjei Pedersen på vegne av tiltakshaver Morten Ringdal i brev 

05.05.2014. Klagen er fremsatt rettidig jf. forvaltningsloven (fvl.) 29 og klager har rettslig 

klageinteresse jf. fvl. § 28. 

 

Klager anfører at Plan- og bygningsetaten har lagt til grunn et uriktig faktum på et avgjørende 

punkt, ved vurderingen av fjernvirkningen. Det har ført til at etatens rettsanvendelse inkludert 

dispensasjonsvurderinger knyttet til tiltakets høyde, fasadelengde og størrelse har hatt et 

forfeilet utgangspunkt, 

 

Etter klagers syn er sakens faktum at tomten for det omsøkte tiltak ligger skjult bak andre 

eiendommer med påstående bebyggelse, og kollene i Tennisveien og Grimelundsveien. Det 

eksisterer også trær og annen grøntstruktur på andre eiendommer som hindrer eventuell 

fjernvirkning. Klager peker også på at det omsøkte tiltak vil være mindre eksponert enn det 

bygg som etter tillatelse fra kommunen har blitt revet i den hensikt å kunne bygge det 

omsøkte. Fjernvirkningen av det omsøkte tiltak vil være mindre enn eventuell fjernvirkning 

av tidligere bebyggelse på eiendommen. 

 

Klager finner det overraskende at Plan- og bygningsmaten unnlater å vektlegge at oppføring 

av et bygg med saltak med mønehøyde på 8,5 meter vil innebære et større volum og gjennom 

det øke fjernvirkningen. 

 

Tiltakshaver stiller også spørsmål ved Plan- og bygningsetaten sin tolkning av hvilken 

takhøyde som er tillatt for flate tak i B-områdene. Etaten har ved flere anledninger gitt 

tiltakshaver informasjon om at maksimal tillatt gesimshøyde ved flatt tak er 7 meter. 

 

Klager fremhever at den uklarhet som har vært knyttet til forståelsen av reguleringsplanens 

høydebestemmelser viser at det neppe har blitt foretatt avgjørende analyser og vurderinger av 

konsekvenser av flate taks høyder i B og C områdene. Det er derfor ikke grunnlag for den 

uttalelse Plan- og bygningsetaten fremsetter i avslaget om viktigheten av å sondre mellom 

tillatt høyde i B og C områdene for hus med flate tak. De lokale topografiske forhold i det 

umiddelbare nærområdet viser hvorfor 7 meter gesimshøyde i Gråkamveien 26 ikke vil kunne 

ha den fjernvirkningen som etaten har lagt til grunn.  

 

Vedrørende fasadelengde 

Klager viser til sin gjennomgang av fjernvirkningen foran og redegjørelse sendt etaten 

11.09.2013, samt møte med enhetsleder 1 forkant av innsendt redegjørelse. 

Det er fra tiltakshavers side vist til at utformingen av det omsøkte tiltaket lar hensyn til 

tomtens vinkel, størrelse og helning, samt nabobebyggelsen. Bebyggelsens oppdeling og 

vinkel ble valgt for å få et harmonisk resultat som tilpasset seg lokale forhold, herunder 

tomtens vinkel og begrensning av fjernvirkning. 

 

Klager viser til at Plan- og bygningsetaten i forbindelse med utarbeidelsen av 

reguleringsplanen for området S-4381 fra et faglig standpunkt ikke foreslo innføring av 

begrensninger av fasadelengder Dette fordi etaten var klar over at en begrensing av tillatt 

fasadelengde vil kunne medføre uønskede arkitektoniske løsninger og byggverk med mindre 

man foretar en helhetsvurdering. 
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Klager påpeker at sentralt for dispensasjonssøknaden er også det faktum at det omsøkte 

bygget vil være blant de husene i nabolaget med kortest fasadelengde. Det omsøkte tiltak 

erstatter en del av tomannsbolig som hadde ca. 29 meter fasadelengde. 

 

Avgjørende i dispensasjonssøknaden er det faktum at topografien og nabobebyggelsen foran 

prosjektet begrenser utsyn og fjernvirkningen, slik at den fjernvirkning Plan- og 

bygningsetaten gjør gjeldende ikke vil kunne oppfattes med en slik lengde fra noen av de 

steder prosjektet er synlig. 

 

Vedrørende parkering på terreng og BYA 

Klager bemerker at tiltakshaver tidlig i prosjekteringen tok opp spørsmålet vedrørende 

forståelsen av kravet til parkering på terreng i reguleringsplanen § 5.6 med etaten.  Plan- og 

bygningsetaten avga en skriftlig bekreftelse og tiltakshaver forholdt seg lojalt til dette. 

Spørsmålet ble også diskutert i møte med enhetsleder. Tiltakshaver redegjorte i epost 25 

11.2013 for hva som oppfattes å være korrekt rettsanvendelse. Tiltakshaver fastholder at 

begrepet «parkering på terreng» ikke er til hinder for overbygging i form av carport, garasje 

eller hvor garasjen er en del av husets første etasje. 

 

I epost 25 11.2013 anføres det i hovedsak at ordlyden i Småhusplanen § 10 femte ledd og 

reguleringsplanen for Nedre Vettakollen S-4381 § 5.6 fjerde strekpunkt må forstås likt da 

ordlyden er utformet likt. Det bemerkes at Plan- og bygningsetaten to ganger har bekreftet at 

ordlyden «parkering på terreng» skal forsås slik at garasje innlemmet bolig oppfyller 

bestemmelsens krav. Videre viser utomhusplanen at det er gjort tilgjengelig et betydelig areal 

til både snuplass og biloppstillingsplasser på terreng for blant annet å kunne håndtere 

gjesteparkering. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

 

Vedrørende forståelsen av § 5.6 annet strekpunkt 

Reguleringsplanen § 5.6 regulerer tillatt utnyttelsesgrad og høyder i planområdet. Området er 

delt inn i A. B og C omrader, hvor Gråkamveien 26 ligger innenfor B område. Bestemmelsen 

er bygget opp av fem strekpunkter. 

 

Av strekpunkt nummer to fremgår det at maksimalt tillatt bebygd areal i området er BYA = 

20 %, maksimum gesimshøyde = 6,0 m og maksimum mønehøyde = 8,5 m. Strekpunktet gir 

ingen særlig anvisning for maksimal tillatt gesimshøyde for bygninger med flatt tak. Plan- og 

bygningsetaten forstår bestemmelsen slik at gesimshøyde = 6.0 meter angir maksimal tillatt 

gesimshøyde for bygninger med flatt tak i område B. 

 

Det har i saken vært uklart hvorvidt bestemmelsen om maksimal gesimshøyde 7,0 meter for 

bebyggelse med flate tak i § 5.6 tredje strekpunkt som gjelder for område C også får 

anvendelse i område B. Plan- og bygningsetaten har gitt tiltakshaver ulike tilbakemeldinger 

knyttet til dette, og ser at dette har medført ulemper for tiltakshaver. Etaten mener imidlertid 

at den uklarhet som har vært knyttet til forståelsen av tredje strekpunkt j § 5.6 ikke har 

sammenheng med manglende analyser og vurderinger av konsekvenser av flate taks høyder i 

B og C områdene i plansaken. 

 

I brev til Byrådsavdeling for byutvikling 02 05 2005 foretar Plan- og bygningsetaten en 

vurdering av sondringen mellom A, B og C områdene når det kommer til de foreslåtte gesims- 

og mønehøyder. Etaten viser der til at C områdene er de områdene innenfor planen som er lite 
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eksponert og således de områdene som er mest lik områdene som reguleres av småhusplanen. 

Disse områdene har derfor fått et høyere maksimalt bebygd areal, samt høyere møne- og 

gesimshøyde enn A og B områdene. I høringsforslaget sendt fra Plan- og bygningsetaten til 

Byrådsavdelingen for byutvikling 13.05.2005 fremgår det klart at hensikten med endringen av 

ordlyden i strekpunktet vedrørende C områdene var å oppnå samsvar med Småhusplanen kun 

for dette området. Av forslaget fremgår det klart at bestemmelsene for C områdene, også 

bestemmelsen for flatt tak, kun skal ha virkning for dette området. Forslaget til ny ordlyd i 

brev 13.05.2005 er lik den vedtatte ordlyden i planen. 

 

I byrådssak 170/07 som gjelder reguleringsplanen for Nedre Vettakollen, vises det i 

saksfremstillingen at det i byggeområde for boliger foreslås at tillatt grad av utnytting varierer 

avhengig av tomtens betydning for fjernvirkningen. Det vises også til at planområdet utgjør 

en markant rygg som en fortsettelse av Vettakollen. Sørskråningen, som Gråkamveien er en 

del av, er svært synlig fra store deler av byen og en viktig del av den grønne rammen rundt 

byen. Videre uttales det at planforslaget vil medføre at eksisterende vegetasjon og landskap 

får større betydning og bedre beskyttelse ved framtidig utbygging enn i gjeldende regulering 

 

Plan- og bygningsetaten forstår forarbeidene til reguleringsplanen slik at det klart må skilles 

mellom tillatt møne- og gesimshøyde i områdene A, B og C. Når det i områdene A og B 

stilles strengere krav til maksimal møne- og gesimshøyde er det et resultat av en vurdering av 

hvor eksponert områdene ansees å være og konsekvensene av å tillate høyere bebyggelse. 

Bakgrunnen for planen og hensikten med å gi en særskilt plan for Nedre Vettakollen må sies å 

ligge til grunn for de differensierte byggehøydene i planen. 

 

Plan- og bygningsetaten legger til grunn at § 5.6 må forstås slik at maksimal gesimshøyde = 

6,0 meter gjelder for bebyggelse med flate tak innenfor område B. Det omsøkte tiltak har 

maksimal gesimshøyde 7 meter og er derfor avhengig av dispensasjon. 

 

Vedrørende dispensasjon fra reguleringsplanen § 5.6 annet strekpunkt 

Hjemmelen for å dispensere fremgår av pbl. § 19-2. Av bestemmelsens annet ledd følger det 

at dispensasjon kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir «vesentlig tilsidesatt». I tillegg må fordelene 

ved å gi dispensasjonen være «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

I forarbeidene til loven, Ot.prp.nr.:32 (2007-2008) s.242, er blant annet følgende uttalt om 

lovkravet: 

«Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. Vilkåret «særlige grunner» i 

gjeldende §7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjør og strammer inn 

dispensasjonsadgangen. Det må kreves at hensynene bak den bestemmelse det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. 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. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil 

være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 

fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» (Etatens understrekning.) 

 

Lovgiver har ved lovendringen tatt sikte på å stramme inn dispensasjonsadgangen. Det må 

påvises en klar større fordel ved å gi dispensasjonen frem for å avslå. Det presiseres i den 

sammenheng at individuelle forhold og behov normalt ikke vil være tungtveiende. 

Bygningsmyndighetenes oppgave er å styre arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger 
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og konstruksjoner som oppføres i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet ofte 

vil være skiftende. Individuelle forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges 

særlig vekt. 

 

Ved vurderingen av hvorvidt dispensasjon kan gis må det foretas en konkret vurdering av 

hvorvidt hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, vesentlig tilsidesettes dersom dispensasjon gis og det må vurderes om 

fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Bestemmelsen oppstiller to vilkår, som begge må være oppfylt dersom dispensasjon skal 

kunne gis. Dersom vilkårene etter § 19-2 annet ledd er oppfylt er det opptil kommunens frie 

skjønn å avgjøre om dispensasjon gis eller ikke. 

 

Reguleringsplanen for Nedre Vettakollen, S-4381, er utarbeidet som en oppfølging av 

bystyrets vedtak av 15.02.1995 om en differensiert fortetting i småhusområdene i ytre by. 

Nedre Vettakollen ligger i områdekategori 2 «områder underlagt særlige hensyn til landskaps- 

og vegetasjonsvern». Hensikten med reguleringsplanen for Nedre Vettakollen er å sikre at 

områders grønne preg og dermed byens karakteristiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre 

fortetting. Differensiering i tillatt grad av utnytting og hyggehøyder er foretatt ut fra en 

vurdering av tomtenes betydning for fjernvirkningen. Områdene kategori B ansees å ha en 

ikke ubetydelig fjernvirkning for omgivelsene, Høyde og størrelsesbegrensningene i område 

B er et direkte resultat av disse hensynene. Bakgrunnen for reguleringsplanen og hensikten 

med reguleringen tilsier etter Plan- og bygningsetaten sin vurdering forsiktighet med å 

dispensere fra planen. 

 

Det bemerkes også at planen vedtatt 11.06.2008 må anses som en relativt ny plan. Planens 

unge alder tilsier at hensynene bak reguleringsplanen fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, 

slik at det normalt ikke skal være anledning til å gi dispensasjon 

 

Til klagers anførsel om at det er lagt til grunn et uriktig faktum vil etaten bemerke at 

Gråkamveien ligger i en skråning, omtalt som sørskråningen i byrådssak 170107. 

Eiendommens plassering medfører at bebyggelsen foran i Gråkamveien 30 ligger betydelig 

lavere enn det omsøkte tiltak, noe som er godt synlig på situasjonstegningene innsendt 

sammen med søknad om rammetillatelse. Overside tak i Gråkamveien 30 ligger lavere enn 

tomten i Gråkamveien 26, noe som medfører at det omsøkte tiltak ikke kan sies å ligge 

skjult bak foranliggende eiendommer som Mager hevder. Kollene i Tennisveien og 

Grimelundsveien bidrar heller ikke til at Gråkamveien 26 fremstår som skjult bak andre 

eiendommer. Klager viser til at trær og annen grøntstruktur på andre eiendommer hindrer 

eventuell fjernvirkning. Plan- og bygningsetaten er enig i at beltet med grønnstruktur som går 

langs eiendomsgrensen mot øst vil bidra til å dempe fjernvirkningen av tiltaket mot øst 

Imidlertid er Gråkamveien 26 og nedenforliggende eiendom i nr. 30 sparsomt beplantet, noe 

som medfører at fjernvirkningen av tiltaket i retning syd og vest ikke kan sies å være 

avdempet av grønnstruktur. 

 

En økning I gesimshøyde på 1 meter vil gi en ikke ubetydelig økning i tiltakets fjernvirkning. 

Etter etatens vurdering blir hensynene bak § 5.6 annet strekpunkt vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjon til gesimshøyde 7 meter gis. 

 

Fordelen ved a gi dispensasjonen vil være at tiltakshaver oppnår en romslig bolig med tre 

fullverdige etasjer og rom som får godt med lys. Det bemerkes at individuelle forhold som 

hovedregel ikke skal tillegges særlig vekt. 
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Ulemper ved a gi dispensasjonen er at boligen vil fremstå svært høy og ruvende på tomten. 

Fjernvirkningen av det omsøkte tiltak vil på denne tomten bli stor. Noe som ikke er i tråd med 

intensjonene bak reguleringsplanen. Høydebestemmelsene i § 5.6 annet strekpunkt legger opp 

til at det hygges i 2 etasjer, ikke 3 fullverdige som i dette tilfellet. Selv om en bolig med 

mønehøyde på 8,5 meter hvor mønet følger sørskråningen vil oppta et større volum vil 

fjernvirkningen av en bolig med flatt tak over 3 fullverdige etasjer vendt mot syd bli vesentlig 

større. Boligens fasade mot syd har store vindusflater. Husets høyde og fjernvirkningen det 

gir er ikke tilpasset tomten og sørskråningen. Etter Plan- og bygningsetaten sin vurdering 

foreligger det en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen. 

 

Etter etatens vurdering vil den omsøkte dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak § 

5.6 annet strekpunkt og formålet med reguleringsplanen for Nedre Vettakollen. I tillegg 

foreligger det en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen. Konklusjonen er at 

dispensasjon til oppføring av eneboligen med 7 meter gesimshøyde ikke kan gis. 

 

Vedrørende fasadelengde 

Hensynet bak reguleringsplanen § 5.5 annet strekpunkt om maksimal tillatt fasadelengde 16 

meter i område B er å begrense fjernvirkningen av bygget, sikre områdets grønne preg, samt 

bevare områdets småhuskarakter. Tiltaket vil med 19 meter fasadelengde bli svært synlig i 

åssiden og både høyde, volum og lengde vil ha betydning for fjernvirkningen. Tiltaket vil 

fremstå som meget eksponert i åsen gjennom sin fasadelengde. Plan- og bygningsetaten ser 

det slik at en dispensasjon til 19 meter fasadelengde i område B vesentlig vil tilsidesette 

hensynene bak § 5.5 og formålet med reguleringsplanen for Nedre Vettakollen. 

 

Fordelen ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får en bolig med den utforming han 

ønsker. Ulemper ved a gi dispensasjonen er at bygget blir lenger enn tillatt og dermed mer 

synlig og dominerende. Etaten vurderer at det er fullt mulig å prosjektere en løsning som er 

innenfor tillatt fasadelengde på tomten. 

 

Klager påpeker at det omsøkte tiltaket i Gråkamveien 26 er blant husene i nabolaget med 

kortest fasadelengde. Til dette vil etaten bemerke at forslaget om å innføre en begrensning i 

fasadelengde på 16 meter ble fremmet av etaten etter en vurdering av representative 

fasadelengder på bebyggelsen i Vettakollen-området, det vises til brev fra Plan- og 

bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling av 13.05.2005. I reguleringssaken ble det 

også lagt vekt på at en restriksjon på tillatt fasadelengde ville bidra til å ivareta de særlige 

hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern som gjør seg gjeldende for planområdet. 

At det omsøkte tiltak i Gråkamveien 26 har kortere fasadelengde enn enkelte av de 

nærliggende hus kan ikke få betydning for hvorvidt det skal gis dispensasjon fra 

reguleringsplanen § 5.5. 

 

At det omsøkte tiltaket erstatter del av tomannsbolig med ca. 29 meter fasadelengde kan heller 

ikke tillegges betydning ved vurderingen av om det kan gis dispensasjon etter gjeldende 

reguleringsplan. De hensyn Som ligger bak gjeldende regulering må ivaretas uavhengig av 

tidligere forhold på eiendommen. Etaten bemerker at gjenværende del av tomannsboligen på 

naboeiendommen sammen med det omsøkte tiltak med fasadelengde på 19 meter samlet vil gi 

en vesentlig større fjernvirkning enn den tidligere tomannsboligen. 

 

Som påpekt ovenfor ligger tomten svært utsatt til hva gjelder fjernvirkning fra eiendommen, 

det er årsaken til at eiendommen ligger i område B. Plan- og bygningsetaten er ikke av den 
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oppfatning at topografi og nabobebyggelse foran prosjektet vil begrense fjernvirkningen som 

ville fulgt av tiltaket.  

 

Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket slik at hensynet bak § 5.5 og formålet med 

reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Etter en samlet vurdering av 

fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon foreligger det en klar overvekt av ulemper ved å gi 

dispensasjonen. Konklusjonen er at vilkårene for å kunne gi dispensasjon fra § 5.5 ikke er 

oppfyll. 

 

Til klagers anførsel om at Plan- og bygningsetaten i forbindelse med utarbeidelsen av 

reguleringsplanen ikke foreslo innføring av begrensninger i fasadelengder vil etaten vise til at 

brev fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling av 13.05.2005 hvor etaten 

fremmer forslag om 16 meter fasadelengde for områdene A og B. Det er riktig som klager 

fremhever at også mulige uønskede virkninger en slik reguleringsbestemmelse ble vurdert, 

men etaten kom etter en faglig vurdering frem til at man kunne foreslå en begrensning i 

fasadelengde. Begrensning i tillatt fasadelengde ble tatt inn planen ut fra et ønske om å få 

frem at området er underlagt særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern i likhet 

med Nordstrandskråningen. Plan- g bygningsetaten viser til at hensynene bak bestemmelsen 

fortsatt gjør seg gjeldende med styrke og mener at den faglige vurderingen som ligger bak den 

vedtatte ordlyd er med på å bekrefte betydningen av bestemmelsen, noe som tilsier at 

dispensasjon ikke bør gis.  

 

Vedrørende garasje på terreng/BYA 

Plan- og bygningsetaten vil bemerke at en reguleringsplan med tilhørende 

reguleringsbestemmelser får anvendelse for det geografiske området planen gjelder. Det 

innebærer at reguleringsplan S-4220 Småhusplanen ikke får anvendelse for eiendommen i 

Gråkamveien 16. Reguleringsbestemmelsene om krav til parkering på terreng og 

etterfølgende praksis knyttet til dette får ikke anvendelse på eiendommen for det omsøkte 

tiltaket. Det er reguleringsplan S-4381 og den etterfølgende praksis knyttet til forståelsen av 

denne som far anvendelse. 

 

Etaten er av den oppfatning at ordlyden i § 5.6 fjerde strekpunkt «Parkeringsplasser på terreng 

(uten overbygning). sammenholdt med ordlyden «minimum 25 % av parkeringskravet per 

tiltak, dog minst én plass, skal ligge på terreng» må forstås slik at minst en parkeringsplass 

skal ligge på terreng uten overbygning Det innebærer at reguleringsplanen stenger for at 

samtlige parkeningsplasser knyttet et tiltak kan overbygges, eller inkluderes i bebyggelsen 

slik som i omsøkte tiltak. 

 

I forarbeidene til§ 5.6 fjerde strekpunkt. Høring av forslag til mindre endringer i forslag til 

reguleringsplan for Nedre Vettakollen av 15.01.2008. fremgår det at hensynene bak 

bestemmelsen om minst en parkeringsplass på terreng var å sikre at det tilrettelegges 

gjesteparkering på den enkelte eiendom slik at parkering i områdets smale gater unngås. I 

tillegg var hensikten med å medberegne parkeringsareal i bebygd areal å sikre at en viss del 

av tomten forble ubebygget og slik sikre områdets grønne preg. Av forarbeidene ser vi at 

hensynene bak § 5.6 fjerde strekpunkt knytter seg konkret til forholdene i området for 

reguleringsplanen. Det tilsier at forståelsen as § 10 i Småhusplanen ikke kan få betydning for 

forståelsen as § 5.6 fjerde strekpunkt i S-4381.  
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Dersom samtlige parkeringsplasser innlemmes i bolig innebærer dette at de ikke er lett 

tilgjengelige for gjester. Etaten ser det slik at hensynene bak § 5.6 fjerde strekpunkt vesentlig 

tilsidesettes dersom det gis dispensasjon fra kravet om minst en parkeringsplass på terreng. 

 

Fordelen ved å gi dispensasjon fra kravet til parkering på terreng vil være at tiltakshaver får 

bebygge eiendommen med ytterligere 18m2. Eiendommen er allerede presset maksimalt og 

en overskridelse av BYA vil føre til at eiendommen oppleves ytterligere fortettet. Bygget slik 

det er prosjektert i dag har et bruksareal på 412m2. En kan derfor vanskelig finne fordeler ved 

å innvilge en dispensasjon på å overstige BYA på en allerede godt over gjennomsnittet stor 

enebolig. Det foreligger dermed en klar overvekt av ulemper og dispensasjonen kan ikke 

innvilges. 

 

Til bemerkningen om at Plan- og bygningsetaten tidligere har gitt avvikende svar på 

spørsmålet om forståelsen av kravet til parkering på terreng er dette beklagelig. Dette skyldes 

blant annet usikkerhet knyttet til forståelsen av ordlyden i § 5.6 vurdert opp mot praksis etter 

småhusplanen § 10. Etaten er imidlertid av den oppfatning at usikkerheten knyttet til kravet 

om parkering på terreng før behandlingen av søknaden om tillatelse ikke har virket inn på den 

dispensasjonsvurdering som er foretatt jf. fvl § 41. Det er etatens vurdering at kravet om 

parkering på terreng ivaretar så sentrale hensyn bak reguleringsplanen at en dispensasjon 

uansett Ikke bør gis. 

 

Til klagers anførsel i redegjørelse 25.11.2013 vil etaten bemerke at situasjonsplan D-01 datert 

12.05.2013 kun viser snuplass i tilknytning til garasje. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at 

det er gjort tilgjengelig et betydelig areal til biloppstillingsplasser på eiendommen. 

 

Etter en samlet vurdering av de tre omsøkte dispensasjonene har Plan- og bygningsetaten 

kommet til at vilkårene for å kunne gi dispensasjonene ikke er tilstede jf. pbl. § 19-2. 

Klagen anbefales ikke tatt til følge. 

 

Vedtakskompetanse 

Bystyret tildelte i vedtak av 17.06.2009, sak 201, byutviklingskomiteen som fast utvalg jf. 

Kommuneloven § 10 nr. 2, kommunens myndighet iht plan- og bygningsloven § 1-9 om å 

endre/omgjøre og avgi uttalelse til klageinstansen på klage over gitte eller avslåtte 

dispensasjoner fra arealplaner. Klagen forelegges av byrådet for komiteen. Dersom 

byutviklingskomiteen opprettholder Plan- og bygningsetatens vedtak, skal 

saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 

 

Denne myndighet er videredelegert til Bydel Vestre Aker ved bystyrets vedtak av 26.01 2011 

sak 19 der det blant annet fremgår at: 

«Etter dette er bystyrets vedtak: 

 

I. Bystyret vedtar at prøveordning med overføring av ansvaret for politisk behandling av 

klagesaker i byggesaker fra byrådet/byutviklingskomiteen til tre bydelsutvalg vedtatt av 

bystyret 26.11.2003, sak 420, vedtatt forlenget av bystyret 03.05.2006, sak 153, og vedtatt 

forlenget med presiseringer av bystyret 17.12.2008, sak 464, forlenges frem til endelig 

evaluering foreligger og bystyret har tatt stilling til om prøveordningen skal avsluttes, 

forlenges ytterligere eller utvides, eventuelt innføres som en permanent ordning.« 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 
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14.04.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 

fra gjeldende reguleringsbestemmelse § 5.5 vedrørende fasadelengde og § 5.6 vedrørende 

gesimshøyde og krav til parkering på terreng, for oppføring av enebolig med integrert garasje. 

 

Klagen fra Tarjei Pedersen fra Kluge Advokatfirma AS på vegne av tiltakshaver Morten 

Ringdal tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.» 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.07.2014 

 

Saksdokumenter del 1 

 

Saksdokumenter del 2 

 

Informasjon til tiltakshaver 
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49/14 Stasjonsveien 55 - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til 

detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00840-2 

Arkivkode.  512.1  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 49/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 135/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra Plan- og bygningsetaten 07.08.2014 vedrørende Stasjonsveien 55 - 

kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering 

 

Sammendrag: 

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse. samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur - gangveg. BRA= 4 850 m2 maks. Høyder k 142 og k 145, tilsvarende 

7 8 etasjer. Tillatt BRA=4 850 m2. Avkjørsel skal være fra Stasjonsveien. Plan- og 

bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold. 

 

Planområdet er på 3 125 m2 og ligger på Holmen mellom Holmen og Hovseter T -

banestasjoner nord for T-banelinjen til Østerås. området foreslås omregulert fra bensinstasjon 

med garasje til bebyggelse og anlegg — boligbebyggelse Bensinstasjonen er revet. Det 

foreslås oppført 2 punkthus med kotehøyde 145 mot vest og 142 mot øst. Terrenget 

bearbeides slik at bebyggelsen fremstår med henholdsvis 6 og 7 etasjer mot Stasjonsveien og 

8 og 7 etasjer mor nord. Det foreslås et garasjeanlegg i 2 etasjer under og mellom de to 

punkthusene. I reguleringsbestemmelsene foreslås parkering som for tett by, men 

illustrasjonene viser langt flere parkeringsplasser. Bruksarealet er beregner til BRA= 4 850 

m2, tilsvarende ca. 166 %. Det er vist 47 leiligheter. Det foreslås at min 25 % av leilighetene 

skal være 4-roms eller større og at leiligheter under 40 m2 ikke tillates Det skal ikke tillates 

ensidige leiligheter. Mot Stasjonsveien etableres et uteareal som blir liggende 1,5 m under 

nivået for brokonstruksjonen som Stasjonsveien går på i dette området. Arealet skal 

støyskjermes. Mot nord skal garasjeanlegget påfylles masser og trappes ned mot et mindre 

Uteareal mot Lybekkveien 50. I reguleringsbestemmelsene foreslås at 800 m uteareal skal 

være felles for alle leilighetene, og at det totall skal være minst 25 % utearealer av samlet 

bruksareal. Balkongene skal være minst 3 m2 og kunne krage ut over fasade med inntil 2 

meter. Avkjørsel til parkeringsanlegg foreslås fra Stasjonsveien Det er innvendig rampe 

mellom de to parkeringsnivåene. Langs planområdets vestgrense foreslås det opparbeidet en 

offentlig gangvei som skal forbinde Lybekkveien med Stasjonsveien. Mot øst legges det til 

rette for at 2 av de 3 avkjørslene som i dag er opparbeidet i en bredde på tilsammen 30 m til 

de 3 nivåene i lagerlokalene under brokonstruksjonen kan beholdes, og at en løfteinnretning 

skal etableres for å betjene nivå 3. 

 

Etter offentlig ettersyn og bemerkninger har kommet inn vil Plan- og bygningsetaten vurdere 

om etaten skal fremme eget alternativ med bla mindre balkonger, annen leilighetsfordeling, 
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reduserte takoppbygg og endret parkeringsdekning. Bygningenes høyde og plassering vil også 

bli nærmere vurdert. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING 

Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget 

 

Overordnede mål 

Planområdet er generelt godt egnet til boligutbygging i form av enkeltprosjekter på mindre 

tomter. Det ligger i område som i kommuneplanen er vist som eksisterende boligområder der 

det ikke er forventet større byutviklingsprosjekter. Området ligger i gangavstand til både 

Hovseter og Holmen T-banestasjoner på linje 5 Østerås — Vestli. Området er etablert med 

skoler, barnehager og enkelte forretninger i kort avstand fra planområder. 

 

Landskap og stedsutvikling. 

Området er småkupert med mye vegetasjon på og mellom boligtomtene. Enkelte steder er det 

utsikt mot Holmenkollåsen. En sidebekk til Makrellbekken går i rør på østsiden av 

planområdet og under Stasjonsveien der innkjøring til lageret under veien ligger i dag. Det 

tidligere bekkeløpet svinger og følger nordsiden av planområdet. En utbygging av 

planområdet vil ikke vanskeliggjøre en eventuell senere åpning av bekken. Både eksisterende 

lagerlokaler og eventuell utvidelser av disse vil imidlertid være til hinder for dette. 

Nærområdet er preget av 3-4 etasjers lamellblokker i mur fra 50-tallet. Enkelte av områdene 

står på Gul Liste. Det er også områder med rekkehus, tomannsbolig og eneboliger i tre. 

Lenger vest finnes også næringsbebyggelse og tre andre høyere punkthus. Området fremstår 

som ferdig utbygd. Det er lite nybygging bortsett fra enkelte større næringsbygg ved Hovseter 

T-banestasjon og et nytt rekkehusområde i Landingsveien. En utbygging med to punkthus på 

planområdet vil ikke påvirke områdets karakter vesentlig. Det bør imidlertid foretas 

justeringer av høyder, fotavtrykk mv i forslaget for sikre en bedre tilpasning til bebyggelse og 

terreng i nærområdet. 

 

Miljøfaglige forhold 

Støy 

Det er foretatt støyberegninger for støy fra veg- og banetrafikk. Støy fra bane ligger under 

grenseverdiene. Støy fra biltrafikk er beregnet med utgangspunkt i at det føres opp støyskjerm 

mot Stasjonsveien. Utearealene bak skjermen vil få støynivåer under gul sone. Det må 

vurderes om støyskjermen må forlenges nordover fra det sørøstre hjørnet av planområdet. 

Fasadene mot Stasjonsveien og sidefasadene mot vest og øst vil ha ekvivalent støynivå 

mellom 50 — 62 dB. Maksimalnivåene utenfor soverom er målt til mellom 63 — 75 dB. 

Støyrapporten konkluderer med ar det ikke vil være mulig å sikre at alle soverom 

og stuer blir liggende mot stille side, men at bevisst utforming av fasadene med nisjer som 

skjermer soverom, og mekanisk ventilasjon i alle leiligheter vil gi tilfredsstillende innendørs 

støyforhold. Balkonger mot støyutsatt side kan vurderes skjermet. Innglassede eller 

støyutsatte balkonger skal ikke tas med i beregningen for uteoppholdsareal. Etter en helhetlig 

vurdering og befaring på planområder mener Plan- og bygningsetaten at støyforholdene ikke 

bør være til hinder for at området kan bygges ut med boliger. 

 

Sol- og skyggeforhold 

Studiene viser at arealene mellom de to punkthusene og balkongene som ligger inn mot 

mellomrommet mellom dem får svært lite sol. Utearealene mellom punkthusene og 

Stasjonsveien får derimot tilfredsstillende solforhold stort sett hele året. Utearealene mot nord 

og nabobebyggelsen mot øst og nord får redusert sine solforhold betydelig, spesielt på våren 



 

 33  

og høsten. Både balkonger og utearealer blir berørt i Lybekkveien 50. En utbygging med 

boliger i blokk på planområdet vil uansett høyde trolig berøre nabobebyggelsens solforhold i 

noen grad. Solforholdene for Lybekkveien 50 blir imidlertid redusert så mye at det er grunn til 

å vurdere om den foreslåtte bebyggelsen bør reduseres med 1-2 etasjer. Det må lages nye 

solstudier som viser reduserte byggevolumer. 

 

Trafikkforhold 

Trafikk 

Trafikkanalysen er utført ut fra forutsetningen om at avkjørsel skulle være via Lybekkveien. 

Analysens resultater anses å være overførbare til foreliggende planforslag. Stasjonsveien har i 

dag en ÅDT=7300. Fartsgrensen er 40 km/t. Vegstrekningen har lav ulykkesbelastning. 

Trafikkøkningen som følge av utbygging er gjort på grunnlag av en parkeringsdekning på ca 

50 plasser. Planforslaget antas å generere ca. 190 bilturer i døgnet, tilsvarende 4,2 bilturer pr. 

boenhet pr døgn_ Bensinstasjonen som tidligere lå på planområdet genererte en ÅDT= 220. 

Trafikkøkningen som følge av planforslaget er liten, men Stasjonsveien har så pass stor 

trafikk fra før at det er en del støy til planområdet. Trafikkavviklingen og trafikksikkerheten 

anses å være akseptabel.  

 

Atkomst 

Atkomst til garasjekjeller er foreslått lagt til Stasjonsveien. Fortauet langs Stasjonsveien forbi 

planområdet er skolevei til flere skoler. Forbindelse mellom parkeringsplanene er løst inne i 

bygningen. Avkjørselens utforming skal tilfredsstilles i henhold til kommunes vegnormaler. 

Tidligere var atkomst foreslått via Lybekkveien med innkjøring på østsiden av RIMI-

butikken, rundt denne og inn i samme atkomst som til lagerlokalene under Stasjonsveien. 

Forslagsstiller ønsker ikke lenger denne løsningen både fordi eksisterende avkjørsel er bratt 

og smal og er avhengig av bruksrettigheter fra tilliggende eiendom. Vi her Bymiljøetaten 

vurdere avkjørselsforholdende spesielt. Det vil bli tatt endelig stilling til avkjørselsløsningen 

etter offentlig ettersyn. 

 

Parkering 

Det er vist 63 parkeringsplasser på 2 plan under terreng. Dette er mer enn minimumsnormen 

for åpen by. Forslagsstiller opplyser i sin saksfremstilling at parkeringsdekningen skal være i 

henhold til den åpne byen, men foreslår likevel i reguleringsbestemmelsene at dekningen bør 

settes som for tett by. Planområdet ligger midt mellom Holmen og Hovseter T-bane-stasjoner 

og det er gangavstand til begge. Dersom normen for den åpne byen legges til grunn for 47 

leiligheter med den foreslåtte fordelingen på 40 % 4-roms leiligheter og resten 2- eller 3-roms, 

vil parkeringsbehovet bli i underkant av 50 plasser_ Områdets beliggenhet nær T-

banestasjoner tilsier at en lav parkeringsdekning i henhold til minimumsnormen for åpen by 

kan anbefales. Så mange parkeringsplasser som vist på illustrasjonsplanene kan ikke 

anbefales. Parkeringskjellerne reduseres i utstrekning slik at konstruksjonen dekker en mindre 

del av tomten. Dette vil kunne gi en bedre terrengtilpasning særlig mot nord, og gi bedre 

overvannshåndtering.  

 

Fortau/gang-/sykkelvei 

Stasjonsveien er allerede regulert i en bredde på 15 meter. Dette er tilstrekkelig til å 

opparbeide kjørebaner og atskilt gang-/sykkelvei. Lenger oppe er veien regulert med gang-

/sykkelvei. Veien er imidlertid opparbeidet kun med fortau. Der anses ikke nødvendig å 

regulere inn gang-/sykkelvei forbi planområder i foreliggende planforslag. Det er allerede 

regulert inn en offentlig gangvei fra arm av Lybekkveien på nordvestsiden av planområdet. 
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Det foreslås nå å forlenge denne til Stasjonsveien slik at det kan opparbeides en 

gangforbindelse fra boligområdene nord for planområdet til Stasjonsveien. Arealene er private 

og må eventuelt erverves av Oslo kommune. Det finnes en opparbeidet ikke regulert privat 

gangvei over eiendommene vest for planområdet fra Lybekkveien til Stasjonsveien. Vi ber 

Bymiljøetaten foreta en ny vurdering av behovet for en offentlig gangvei her. 

 

Sosial infrastruktur  

Det er flere barnehager og skoler i gangavstand fra området. Skolene har begrenset 

kapasitet. 

 

Teknisk infrastruktur 

Det ligger vann- og avløpsledninger langs planområdets østgrense. 

 

Estetikk og byggeskikk 

Høyder 

Høyder på opp ril 8 etasjer er høyere enn de fleste boligblokkene i nærområdet. Unntaket er 

punkthuset rett vest for planområdet. To punkthus på planområdet vil kunne fungere som en 

addisjon til eksisterende punkthus. og området som helhet vil tåle at det innføres en annen 

struktur mot Stasjonsveien enn eksisterende lamellblokker. Både høydene og fotavtrykkene 

fremstår imidlertid som for voldsomme. Bygningskroppenes fotavtrykk bør gjøres mindre og 

byggehøyden bør reduseres med minst en etasje.  

 

Balkonger 

Det foreslås å tillate å krage balkongene 2 meter ut over byggegrensen. Byggegrensene er 

allerede romslige. En så stor utkraging vil føre til at balkongene kan bli liggende ut over 

foreslått gangareal mot vest og nærmere eiendomsgrensen mot nord enn 4 meter. 

Illustrasjonene viser at balkongene også er tenkt trukket noe inn i bygningskroppen. Plan- og 

bygningsetaten mener at det er viktig å gi fasadene et roligere preg og fjerne elementer som 

får bygningskroppene til å fremstå som store og ruvende. Der vil også være viktig å redusere 

balkonghøyden for å sikre gode nok dagslysforhold for underliggende leilighet. Vi mener at 

balkonger bør krages maks. 1,5 m ut fra fasadeliv, og at byggegrensen ikke bør overskrides.  

Balkongene kan trekkes noe inn i bygningskroppen for å en oppnå større og mer skjermet 

privat uteplass. 

 

Leiligheter 

Minimum leilighetsstørrelse for de store leilighetene skal angis i m2 i 

reguleringsbestemmelsene. Det er vist to leiligheter i underetasjen U1 i det østre punkthuset. 

Plan- og bygningsetaten mener disse leilighetene vil få dårlige sol- og lysforhold og bør tas ut. 

 

Byggegrenser 

Bygningenes høyde og volum gjør at de vil påvirke sol og utsiktsforholdene for Lybekkveien 

50 og Stasjonsveien 51 en god del. Det østre punkthuset bør derfor flyttes lenger sør. Dette vil 

kunne gi større flate utearealer på nordsiden av ny bebyggelse. Dette må imidlertid ses i 

sammenheng med hvordan området mellom de to punkthusene blir påvirket av dette. 

Byggegrensen for parkeringskjeller er lagt helt inntil regulert kant Stasjonsveien. Utearealene 

skal legges på tak av parkeringskjeller. På denne måten etableres et flatt areal her som kan 

være godt egnet til formålet. Det må imidlertid vurderes etter offentlig ettersyn om 

parkeringskjelleren bør trekkes 5 m fra regulert vegkant slik Bymiljøetaten anbefaler. 
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Uteareal 

Det er beregnet er felles uteareal mot Stasjonsveien og mellom punkthusene på 1010 m2, og 

et felles uteareal mot nord på 710 m2.1 tillegg kommer balkonger og terrasser på til sammen 

370 m2. Innglassede eller støyutsatte balkonger skal imidlertid ikke regnes med til 

utearealene. Dette gir 1720 m2 utearealer, eller 36,5 m2 pr. bolig. Dette representerer 35,5 % 

av bruksarealet. Alt målverdig areal er da på terreng. Til sammenlikning stiller 

utearealnormene for de ytre områdene av indre hy krav om utearealer tilsvarende 

20 % av bruksarealet, hvorav 75 % på terreng. Størrelsen på utearealene vurderes på denne 

bakgrunn til å være tilstrekkelig. Arealene mot Stasjonsveien vil være solfylte det meste av 

året og støyforholdene bak støyskjermen er tilfredsstillende. Arealene mellom punkthusene og 

på nordsiden av bebyggelsen vil få en god del skygge hele året. Nordvendte balkonger bør 

vurderes flyttet mot øst. Mot nord må utearealene opparbeides slik at parkeringsdekkene så 

langt det er mulig blir liggende under terreng. For å oppnå god overvannshåndtering bør harde 

flater reduseres mest mulig. Plan- og bygningsetaten anbefaler at det legges et vekstjordlag på 

minst 0,5 m over parkeringsdekket Parkeringskjellerens utstrekning bør reduseres. 

 

Takoppbygg 

Det er ikke vist takoppbygg på punkthusene, men det er ønskelig å legge til rette for at anlegg 

på tak kan utgjøre inntil 20% av samlet takflate. Plan- og bygningsetaten kan ikke akseptere 

så store anlegg på tak. Tekniske anlegg, heis og trapper skal integreres i hovedvolumet. På 

grunn av bygningens høyde kan ikke takterasser anbefales. 

 

Forholdet til lagereiendommen under Stasjonsveien 

Rett sørvest for planområdet ligger det en lagerbygning under brokonstruksjonen som 

Stasjonsveien ligger på. Denne eiendommen gnr/bnr 27/1255 har tinglyst rett til å kjøre over 

planområdet for å komme til sin eiendom. Tinglysningen sier ikke noe om plassering og 

utforming av atkomsten, og det er i dag etablert 3 avkjørsler ved siden av hverandre i en 

bredde på opp til 30 meter opp til hvert av de tre nivåene inne lagerbygningen. Dette er 

arealmessig ineffektivt. I planforslaget foreslås det å stenge avkjørselen mot vest, men å 

opprettholde muligheten for å få varer inn på dette nivået ved hjelp av et løftebord fra den 

midtre avkjørselen. Arealet der løftebordet foreslås skal overdekkes og denne løsningen 

medfører at lokket som utearealet mot Stasjonsveien skal etableres på må heves 2 meter i 

dette området. Plan- og bygningsetaten mener at dette ikke gir gode nok løsninger estetisk og 

funksjonelt for planområdets utearealer og for tilstøtende nærings- og boligeiendom i 

Stasjonsveien 51. I illustrasjonene er det i tillegg vist hvordan lagerarealene kan utvides ut i 

nåværende avkjørselsområde, og utearealene for planområdet kan utvides østover på tak av de 

nye lagerarealene. Disse arealene ligger utenfor planområdet og Plan- og bygningsetaten tar 

derfor ikke stilling til utvidelse av lageret i denne planen. Dersom det er ønskelig å gå videre 

med en slik løsning, må planområdet utvides og planforslaget sendes på ny høring. 

Illustrasjonene må justeres og tydeliggjøres. Før planforslaget legges fram for politisk 

behandling må alle illustrasjoner korrigeres slik at de viser kun den utbygging dette 

planforslaget legger til rette for. 

 

Barns interesser 

Arealene som skal opparbeides på sørsiden av boligene vil bli flate og ha gode solforhold De 

er vist opparbeidet med lekeapparater og plener. I tillegg skal det opparbeides 

sykkeloppstillingsplasser og interne gangveier. Arealene mellom og bak blokkene får en del 

skygge og er mindre godt egnet til uteopphold. Alt i alt vurderes utearealene til å være 

tilfredsstillende, men ikke optimale. Fortauet i Stasjonsveien krysser avkjørselen til 

planområdet og er skolevei for flere skoler. Dette medfører en viss trafikkfare. 
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Juridiske forhold 

Gjennomføring av tiltaket krever at eier av planområdet og eier av gnr/bnr 27/995 og 1255 

kommer til enighet om atkomstløsningene for lagerarealene under Stasjonsveien. 

Gangveg/gangareal foreslås å være offentlig. Dette arealet, samt allerede regulert 

gangveiareal mellom Stasjonsveien og Lybekkveien er private og må eventuelt erverves. 

 

Foreløpig konklusjon 

Boligutvikling på planområdet vil være i tråd med overordnede målsettinger Det er 

gangavstand til stasjoner på T-banenettet og området er godt etablert med skoler og 

barnehager. Plan- og bygningsetaten mener imidlertid at det må foretas en del justeringer i 

forslaget for å sikre en bedre tilpasning til bebyggelse og terreng i nærområdet. Bygningenes 

fotavtrykk bør innskrenkes for å gi slankere bygg og byggehøyden bør reduseres med 1-2 

etasjer. Bygningenes høyde og volum gjør at de vil påvirke sol og utsiktsforholdene for 

tilliggende bebyggelse merkbart. Det østre punkthuset bør flyttes lenger sør. Det vil være 

viktig å gi fasadene et roligere preg og fjerne elementer som får bygningskroppene til å 

fremstå som store og ruvende. Balkonger bør krages maks 1,5 m ut fra fasadeliv og 

byggegrensene bør ikke overskrides. Minimum leilighetsstørrelse for de store leilighetene skal 

angis i m2 i reguleringsbestemmelsene. De to leilighetene i underetasjen U1 i det østre 

punkthuset vil få dårlige sol- og lysforhold og bør tas ut. Det må vurderes om 

parkeringskjeller kan trekkes lenger fra vegkant. Mot nord må terrenget opparbeides slik at 

parkeringsdekkene i størst mulig grad blir liggende under terreng. Tekniske anlegg på tak skal 

integreres i hovedvolumet. Takoppbygg på 20 % av takflaten kan ikke aksepteres. 

Takterrasser anbefales ikke. En lav parkeringsdekning tilsvarende minimumsnormen for åpen 

by kan anbefales. Parkeringskjellerne må reduseres i utstrekning slik at konstruksjonen dekker 

en mindre del av tomten Parkeringsdekket bør påfylles et vekstjordlag på minst 0, 5 m. Mot 

nord må utearealene opparbeides slik at parkeringsdekkene så langt det er mulig blir liggende 

under terreng. Det må vurderes om støyskjermen må forlenges mot nord fra det sørøstre 

hjørnet av planområdet. Avkjørsel til planområder og gangveien mellom Lybekkveien og 

Stasjonsveien vil bli nærmere vurdert etter offentlig ettersyn. For å få en bedre 

utnyttelse av arealene kan det anbefales å redusere antall avkjørsler til lagerlokalene under 

Stasjonsveien fra 3 til 2 slik planforslaget legger til rette for. Løsningen medfører imidlertid at 

utearealet mot Stasjonsveien må heves 2 meter i dette området fordi det etableres et løftebord 

opp til porten foran nivå 3 i lagerlokalene. Dette gir ikke gode nok løsninger estetisk og 

funksjonelt for en del av planområdets utearealer og for fasaden mot tilstøtende nærings- og 

boligeiendom. Eier av planområdet og eier av lagerlokalene må komme frem til en bedre 

atkomstløsning for lagerarealene 

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at forslaget blir justert i 

henhold til det som er nevnt over. Dersom planforslaget ikke justeres i henhold til våre 

anbefalinger, vil vi vurdere å utarbeide alternativt planforslag. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 01.09.2011, sak 133/11 Stasjonsveien 55 – 

planinitiativ – invitasjon til innspill og fattet følgende vedtak: 

 

«Vestre Aker bydelsutvalg motsetter seg begge de 2 fremlagte alternativene og ber 

forslagsstiller kommer tilbake med forslag på to lavblokker som gir gode sol- og lysforhold 

mellom bygningene. Dette 50-talls området på Holmen består hovedsakelig av lavblokker i 3-

4 etasjer. Høyblokken i Stasjonsveien 57 har vesentlig mindre utnyttelse av tomten enn 

planinitiativet for Stasjonsveien 55.  
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Planinitiativet skal være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

 

Det er også viktig at planinitiativet inkluderer fortau forbi eiendommen og regulering av en 

fremtidig gang- og sykkelvei i Stasjonsveien.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg motsetter seg begge de 2 fremlagte alternativene og ber 

forslagsstiller kommer tilbake med forslag på to lavblokker som gir gode sol- og lysforhold 

mellom bygningene. Dette 50-talls området på Holmen består hovedsakelig av lavblokker i 3-

4 etasjer. Høyblokken i Stasjonsveien 57 har vesentlig mindre utnyttelse av tomten enn 

planinitiativet for Stasjonsveien 55. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 07.08.2014 med saksdokumenter 
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50/14 Voksenåsen - Kunngjøring om offentlig ettersyn. Forslag til 

detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00841-2 

Arkivkode.  512.1  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 50/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 136/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Bydelen mottok 07.08.2014 brev fra Plan- og bygningsetaten vedrørende Voksenåsen - 

kunngjøring om offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering. 

 

Selve Bekkekløfta. med registrerte naturverdier av regional verdi, foreslås omregulert til 

grønnstruktur - naturområde, mens lisidene i vest og øst som drenerer ned mot bekkedalen, 

beholder dagens hovedformål (bolig i vest og landbruks- natur- og friluftsområde/ Marka i 

øst) men med en ny hensynssone for besvaring av naturmiljø. Hensikten med planen er å sikre 

et verdifullt naturområde. Det er nødvendig å regulere lisidene i tillegg til selve bekkekløften 

for å sikre vanntilsig slik at naturverdiene opprettholdes. Plan- og bygningsetaten anbefaler 

planforslaget med forbehold om endelig planavgrensning mot vest. 

 

HOVEDTREKK i PLANFORSLAGET 

SAMMENDRAG 

 

Størrelse, beliggenhet, eierforhold: Planområdet er ca. 42.2 daa., omfatter en bekkekløft med 

tilliggende lisider og ligger i overgangen mellom byggesonen og Marka. øst i Voksenåsen, i 

overkant av I km nord for Holmenkollen mellom Holmenkollveien i øst og Ullveien/Torleif 

Haugs vei i vest. Markagrensen går i bunnen av bekkekløften og strekker seg østover. 

Vestsiden av kløften ligger i byggesonen og de fem private boligeiendommene som omfattes 

av planforslaget, er regulert til byggeområde for bolig med særskilte landskapshensyn. De har 

følgelig en relativt lav utnyttelse med BYA=8 %. Eiendomsgrensene går til bunnen av 

bekkekløften. Eiendommen lengst syd (33/2991) omfattes av en nyere utbygging og berøres i 

mindre grad av planforslaget enn de øvrige. 

 

Forhistorie: Planforslag for bevaring av bekkekløften lå ute til offentlig ettersyn i 2011, da 

med en planbegrensning som omfattet kun det som nå foreslås til grønnstruktur - 

naturområde. Etter offentlig ettersyn oppsto det usikkerhet rundt hvorvidt plan- og 

bygningsloven kunne brukes slik planforslaget legger opp til, spesielt i forhold til hva som 

kan pålegges grunneier av skjøtsel. Etter dialog mellom Bymiljøetaten, Plan- og 

bygningsetaten og Fylkesmannen 1 Oslo og Akershus ble det i 2012 avklart at det var 

grunnlag for å videreføre reguleringsarbeidet. Det ble samtidig avklart at det var behov 

for en grundigere vurdering av formålsgrenser, med fokus på å dokumentere naturkvalitetene. 
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Eksisterende situasion: Planområdet omfatter en bekkekløft med tilhørende lisider, preget av 

stor terrengvariasjon med bratte skråninger og er ikke tilgjengelig for alle. Omtrent midt i 

planområdet går det en sti fra Thorleif Haugs vei nordøstover og over en gammel steinbru, 

som er den eneste tverrforbindelsen i området. Stien ender imidlertid «blindt», og leder ikke 

gjennom hele skogsområdet mellom Thorleif Haugs vei og Holmenkollveien. I tillegg til 

denne stien er det to blåmerkede turistforeningsstier i skogsområdets ytterkant (nord for 

planområdet). 

 

Naturverdi: Den delen av planområdet som foreslås regulert til grønnstruktur - naturområde, 

er under naturtypekartleggingen i Oslo kommune (2002) identifisert som en lokalitet for den 

svært viktige naturtypen «Bekkekløft». Dette er en naturtype forbundet med høy fuktighet, 

høyt artsmangfold og innslag av rødlistearter. Naturtypen er sårbar for alle inngrep som 

endrer fuktighets- og lysforhold. Området er registrert med regional verdi (B-verdi) for 

biologisk mangfold i Miljødirektoratets naturbase.  

 

Planforslaget: Hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde. Selve bekkekløfta, 

med registrerte naturverdier av regional verdi, foreslås regulert til Grønnstruktur - 

naturområde, mens lisidene i vest og øst som drenerer ned mot bekkedalen, beholder dagens 

hovedformål (bolig i vest og landbruksnatur- og friluftsområde i øst), men med en ny 

hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er nødvendig å regulere lisidene i tillegg til selve 

bekkekløften for å sikre vanntilsig slik at naturverdiene opprettholdes. 

 

Tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka: Miljøverndepartementet uttaler i brev av 

31.05.2010 til Friluftsetaten at oppstart av planarbeid ble varslet i juni 2009, det vil si før 

Markaloven trådte i kraft. Departementet viser til at «planarbeid hvor varsel om oppstart er 

gitt før lovens ikrafttredelse ikke omfattes av lovens krav om igangsettingstillatelse. Tillatelse 

fra Departementet er derfor ikke nødvendig for igangsetting av det aktuelle planarbeidet. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING 

Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget 

 

Overordnede mål 

Planforslaget er en oppfølging bystyrets vedtak av 06.11.2002 om «Kartlegging og 

verdsetting av naturtyper og biologisk mangfold» og anses å være i tråd med overordnede 

planer og føringer. 1 forslag til ny kommuneplan, Oslo mot 2030 som lå ute til offentlig 

ettersyn våren 2014 er bekkekløften markert med hensynssone (H710) som innebærer at 

bekkekløften er båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven. Her innebærer dette 

regulering til bevaring av naturområde. Forslaget til ny kommuneplan viser også at 

planområdet på østsiden av bekkedalen ligger innenfor et område som er marken som 

Aktivitetssone marka. Dette innebærer blant annet at det skal kunne utføres en viss grad av 

tilrettelegging for bruk/friluftsliv. Planforslaget for bekkekløften i Voksenåsen vil ikke åpne 

for slik tilrettelegging, med unntak av vedlikehold av den tversgående stien og den steinsatte 

broa, da dette vil kunne ha negative effekter for naturverdiene i området. Bekkekløften er 

imidlertid ikke av de viktige innfallsportene til Marka, det er naturlig å komme inn i Marka 

fra øst eller vestsiden av bekkekløften via veier og stier. I og med at en bevaring av 

bekkekløften innebærer at lisidene må tas med for a sikre vanntilsig, vurderer Plan- og 

bygningsetaten at planforslaget er i samsvar med forslaget til ny kommuneplan. 

 

Planens avgrensning og reguleringsformål 
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I tillegg til det konkrete arealet med store naturverdier som reguleres til grønnstruktur — 

naturområde nede i selve bekkekløften, må det sikres buffersoner i øst og vest. Bakgrunnen 

for dette er at bekken som renner gjennom planområdet ikke er en del av et lengre/større 

bekkeløp, og dermed kun har lokalt tilsig. Dette lokale tilsiget kommer hovedsakelig fra myr-

/sump-/bekkedrag langs bekkedalens vest- og østside. Hvis disse områdene dreneres, fylles ut, 

eller det oppføres bygninger der, vil ikke bekken få tilsig av vann/fuktighet, og forholdene 

som har skapt de registrerte naturverdiene står i stor fare for å ødelegges. Det vurderes derfor 

som hensiktsmessig at disse lisidene opprettholder sine reguleringsformål (bolig og LNF-

område/ marka) og at det legges en hensynssone for bevaring av kulturmiljø over 

reguleringsformålene. Planforslaget medfører imidlertid store inngrep i private 

boligeiendommer og det er derfor avgjørende at avgrensningen er godt begrunnet, Endelig 

avgrensning av planområdet mot Vest vil være tema for en befaring i august 2014 der 

Bymiljøetaten, konsulent, PBE og grunneiere deltar. 

 

Naturmangfold 

Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § I, forvaltningsmålene i § 4 

og 5, samt prinsippene i §§ 8-12, jfr. § 7. 

 

Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av 

biologisk mangfold i kommunen. Dette er såkalte vilt- og naturtypeområder, kartlagt etter 

metoder fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Opplysningene er systematisert i 

kommunens naturdatabase. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til 

informasjonen fra kommunens naturdatabase samt befaringsnotat. Det er registrert et område 

med verdifullt biologisk mangfold i dette området. Bekkekløften i Voksenåsen er vurdert som 

viktig, B - regional verdi og klassifisert som naturtypen bekkekløft med rik gammelskog med 

bl.a. funn av en rødlistet starrart.  

Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om 

naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig 

beslutningstaking, jf. nml 8 og 9 og forvaltningslovens § 17 Planforslaget anses ikke å få 

negative effekter for naturmangfoldet (jf bl.a forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5). Den 

samlede belastningen for økosystemet vil ikke øke (nml § 10). Hensynet til naturmangfoldet 

og kravene om dette i naturmangfoldloven anses således ivaretatt i planarbeidet. 

 

Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren har imidlertid uttalt at 

planområdet har potensial til å inneha automatisk fredete kulturminner knyttet til utmark. Da 

planområdet reguleres til naturområde og hensynssoner over områder for bebyggelse og 

anlegg og LNF-område, stilles det ikke krav om arkeologisk registrering. I 

reguleringsbestemmelsene stilles det imidlertid krav om at dersom en i forbindelse med 

skjøtsel og tiltak blir oppmerksom på at arbeidet kan virke inn på automatisk fredete  

kulturminner, skal arbeidet stanses og Byantikvaren kontaktes før videreføring av arbeidet. 

Eventuelle kulturminner anses dermed ivaretatt. 

 

Miljøfaglige forhold 

Planforslaget vil ikke medføre endringer av miljøforholdene i området. 

 

Risiko- og sårbarket  

I området finnes det skrenter og små stup som kan gi personskade ved ferdsel. Planen endrer 

ikke dette forholdet, men det åpnes for å kunne sette opp gjerder der det anses nødvendig. 

Flomfaren er vurdert å være liten. Området er registrert med høy til moderat aktsomhet for 
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radon. Fare for stråling ved ferdsel og bruk av området er ikke av et slikt omfang at det 

representerer noen konsekvens. Det foreslås derfor ikke avbøtende tiltak. Risiko og sårbarhet 

anses strekkelig utredet i Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen). 

 

Stedsutvikling 

Planforslaget medfører ingen endringer av eksisterende forhold, men bidra til å sikre 

eksisterende naturverdier i større grad enn gjeldende plangrunnlag.  

 

Barns og unges interesser 

Barns og unges interesser berøres ikke da forslaget ikke medfører noen endringer i området. 

 

Universell utforming 

Det er ikke planlagt tilrettelegging av området med hensyn til universell utforming. Dette ville 

kreve tiltak og anlegg langt ut over det som er planens formål, bevaring av naturverdier Det er 

en høydeforskjell på noe over 70 m i planområdet.  

 

Økonomiske konsekvenser og juridiske forhold  

Vest for bekkekløften berøres fem boligeiendommer. For den sydligste (33/2991) anses 

planforslaget å ha liten betydning, da denne eiendommen er utbygget iht en relativt ny plan og 

ikke anses å ha ytterligere utbyggingspotensial. Planforslaget kan medføre en redusert verdi 

på de øvrige eiendommene da det blir mindre areal for beregning av grad av utnyttelse i og 

med at deler av eiendommene omreguleres til grønnstruktur — naturområde. I tillegg legges 

det en hensynssone som begrenser den bebyggbare delen av boligregulert del av 

eiendommene. Det er krav til detaljregulering før utbygging for de fire nordlige eiendommene 

og grad av utnyttelse vil da bli vurdert på nytt. 

 

Forslagsstiller hevder at planforslaget tillater nødvendig skjøtsel. En skjøtselsplan for 

eiendommene vil kreve en avtale mellom grunneierne og kommunen. 

 

Interessemotsetninger 

Berørte grunneiere anmoder om at områdene som båndlegges, begrenses, slik at det ikke går 

ut over det som er nødvendig for å oppnå formålet med planen. 

 

Foreløpig konklusjon 

Planforslaget sikrer naturverdier av regional verdi i samsvar med overordnede føringer. 

Planforslaget medfører imidlertid store inngrep i private boligeiendommer og det er derfor 

avgjørende at avgrensingen er godt begrunnet. 

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at avgrensningen av 

hensynssonen på boligtomtene vest for bekkekløften vurderes endelig etter befaring der 

Bymiljøetaten, konsulent, PBE og grunneiere deltar. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Plan- og bygningsetatens vurderinger. 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 07.08.2014 med saksdokumenter 

  



 

 42  

51/14 Vettakollen høydebasseng - Sognsvannsveien, Byggesak til uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 12/00723-12 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 51/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 138/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok følgende brev fra Plan- og bygningsetaten 29.07.2014: 

 

Vedlagt følger søknad om endret tillatelse av VettakoIlen høydebasseng. Søknaden omfatter 

mindre utvidelser av anlegget som vil bli plassert innenfor Kommunedelplan for Oslomarka 

(KDP 6). Alle utvidelsene ligger under bakken. 

 

Svarfrist til Plan- og bygningsetaten er 26.08.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser mot endringene i tillatelsen i forbindelse med 

Vettakollen høydebasseng 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.07.2014 med saksdokumenter. 
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52/14 Arnebråtveien 85 Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til 

detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 13/00025-5 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 52/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 137/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra Plan- og bygningsetaten av 14.08.2014 vedrørende kunngjøring om 

offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014 forslag til detaljregulering - Arnebråtveien 85 

 

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse. Hensikten mcd planen 

er å legge til rette for oppføring av en lavblokk i tre etasjer som skal inneholde ni leiligheter, 

på nordre del av tomta. Søndre del av tomta mot Arnebråtveien vil forbli ubebygd og 

beholdes som grønt uteoppholdsareal med den hensikt at Arnebråtveien skal beholde sitt 

grønne preg. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ga i brev av 14.01.2013 følgende innspill til planinitiativet: 

« 

Uttalelse fra Høyres gruppe: 

Høyre mener at dagens Småhusregulering fortsatt skal være gjeldende for denne tomten. Det 

er heller intet i de signaler som er gitt angående den kommende revidering av Småhusplanen 

som tilsier at det vil bli en endring av BYA fra 24 %. 

Høyre mener at takterrasser vil være et fremmedelement i området, og går derfor også i mot 

dette forslaget. 

 

Uttalelse fra Venstre: 

Venstre mener utnyttelsen er for høy (37 %) i forhold til kravene i Småhusplanen. 

 

Uttalelse fra Fremskrittspartiet: 

Fremskrittspartiet Vestre Aker har ingen motforestillinger mot planen.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ikke ytterligere innspill til Arnebråtveien 85, kunngjøring om 

offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering på det nåværende tidspunkt til. 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev Plan- og bygningsetaten av 14.08.2014 

 

Øvrige saksdokumenter 
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53/14 Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på skoleveier 

 
Arkivsak-dok. 13/01277-3 

Arkivkode.  615.6  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 53/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 21/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 139/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok følgende brev fra Bymiljøetaten 19.06.2014 vedrørende sikring av 

skoleveier: 

 

«I forbindelse med budsjettposten "Aksjon skolevei- foreslås fartssoningstiltak i forbindelse 

med skoleveier til Bogstad. Slemdal og Sørkedalen skoler. 

 

1. Bogstad skole: Nye humper foreslås i Ekraveien (2 stk.). Linhusveien (1 stk.) og 

Nordengveien (1 stk.). 

2. Slemdal skole: Ny hump foreslås i Frognerseterveien mellom Risalléen og 

Dagaliveien. 

3. Sørkedalen skole: Fartsgrense 50 km/t foreslås i Sørkedalsveien og Wyllerveien. 

 

Tiltakene er vist på vedlagte kart (3 stk.) og foreslås med bakgrunn i ønsker fra skolene. 

 

Endring av farsgrenser og etablering av nye humper vil kreve et vedtak fra Byråden for miljø 

og samferdsel. Før eventuelt vedtakssak sendes byrådsavdelingen skal Bydelsutvalget, 

Politiet, Fellesutvalget for utrykningspersonell og Ruter få mulighet til å uttale seg til 

forslagene. BYM ber om uttalelse til forslagene innen 01.09.2014. Er ingen tilbakemelding 

mottatt innen fristens utløp oppfatter BYM det dit hen at Bydelsutvalget ikke har 

bemerkninger til forslagene.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg er svært opptatt av sikring av barnas skolevei og støtter forslagene 

som skissert av Bymiljøetaten. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 19.06.2014 med kart 
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54/14 Ostadalsveien - forslag til ombygging av humper i forbindelse med 

reasfaltering 

 
Arkivsak-dok. 14/00839-2 

Arkivkode.  612.7  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 54/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 22/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 140/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra Bymiljøetaten (BYM) 07.08.2014 vedrørende Ostadalsveien - 

forslag om ombygging av humper i forbindelse med reasfaltering. 

 

Ostadalsveien vil få nytt asfaltdekke i løpet av sensommeren/høsten 2014 Busselskapet som 

kjører bussruten har i den forbindelse foreslått at humpene i traseen bygges om til 

fartsdempere tilpasset buss. I traseen Ostadalsveien-Aslakveien ligger det tilsammen 8 

humper dimensjonert for 30 km/t. 7 stk. i Ostadalsveien og 1 stk. i Aslakveien. Humper 

dimensjonert for 30 km/t er svært brutale å passere for buss og andre tunge kjøretøy. Ved 

anlegg av nye humper i buss og viktige utrykningstraseer med fartsgrense 30 km/t har BYM 

de siste årene derfor foreslått humper dimensjonen 40 km/t. 

 

Busselskapet har foreslått at humpene vurderes ombygd til minihumper (todelte humper som 

busser og andre større kjøretøy med stor avstand mellom hjulene ikke må kjøre over). BYMs 

erfaringer med minihumper er at disse sjeldent fungerer som forutsatt. Minihumper er 

avhengig av flere forhold (en bestemt veibredde, at parkering og f eks at brøytekanter ikke 

medfører at veibredden blir smalere). Ofte må bussen allikevel kjøre over humpen. Er veien 

for bred/ har kjørbar skulder, kjører bilister ofte utenfor humpen. Minihumper blir raskere slitt 

enn vanlige humper og krever hyppigere vedlikehold. 

 

BYM ønsker med bakgrunn i nevnte forhold ikke at det etableres minihumper. BYM foreslår 

at de 7 humpene i Ostadalsveien bygges om til vanlige humper dimensjonert for 40 km/t i 

forbindelse med at veien får nytt asfaltdekke. Aslakveien står ikke på årets asfaltplan, men det 

er også ønskelig å bygge om humpen her pga. bussrutene. 

 

Asfalteringen skal etter planen være ferdig i uke 35. og det er ønskelig å få på plass humpene 

før vinteren. BYM ber derfor om en uttalelse så snart som mulig og senest innen 1. 

september. Er ingen tilbakemelding mottatt innen fristens utløp oppfatter BYM del dit hen at 

det ikke er bemerkninger til forslaget. Vedtakssak vil deretter bli sendt Byråden for miljø og 

samferdsel som fatter det endelige vedtak. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Bymiljøetatens forslag til ombygging av humpene i 

Ostadalsveien/Aslakveien slik at de bedre tilpasses bussene. 
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Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 07.08.2014. 
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55/14 Høring - Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak 

 
Arkivsak-dok. 14/00763-5 

Arkivkode.  530  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 55/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 142/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 11.07.2014 brev fra Plan- og bygningsetaten med forespørsel om uttalelse til 

forslag om endringer i byggesaksforskriften. 

 

Forslag til forenklinger og endringer i byggesaksforskriften fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i brev av 03.07.2014 lyder som følger: 

« 

I. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forenklinger og 

endringer i forskrift om byggesak på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med 

Direktoratet for byggkvalitet. 

 

Forslag til endringer i byggesaksforskriften bygger på Prop. 99 L (2013-2014) som ble vedtatt 

i Stortinget 16. juni 2014. Siktemålet med endringsforslagene som legges fram er å 

effektivisere byggesaksprosessene. Forslagene er innrettet mot forenklinger som skal redusere 

uforutsigbarhet og omfang av kommunal byggesaksbehandling. Forslagene innebærer større 

tillit til at den enkelte selv tar ansvar for avklaring av at byggetiltaket er i samsvar med 

regelverket. Endringsforslagene er en av flere tiltak som skal bidra til forenkling av plan- og 

bygningslovgivningen. 

 

2. Nærmere om høringsforslagene 

I arbeidet med forenkling av byggesaksprosesser står spørsmålet om søknadsplikt sentralt Det 

er allerede i dag i forskrift om byggesak gitt unntak for søknadsplikt for en del nærmere 

angitte tiltak. I ny plan- og bygningslov § 20-5 første ledd bokstav b er det gitt en ny 

bestemmelse om fritak fra søknadsplikt for mindre frittliggende bygg. som for eksempel 

garasjer og lignende, som er i overensstemmelse med plan og regelverk for øvrig. I 

forskriftsforslaget reguleres størrelse og høyde på bygningen, hvordan høyde skal måles, at 

bygningen kun kan oppføres i en etasje og ikke underbygges med kjeller samt avstand til 

nabogrense og annen bygning på eiendommen. Det foreslås også ytterligere kriterier for å 

oppføre en bygning på inntil 50 m2 uten søknad, som at bygningen ikke må plasseres over 

ledninger i grunnen og at plasseringen ikke må komme i strid med veglovas bestemmelser om 

avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte med videre eller byggeforbudssonen etter 

jernbaneloven § 10. 

 

I tillegg foreslås det flere unntak fra søknadsplikt, med større frihet for tiltakshaver til å gjøre 

tiltak på egen eiendom. Blant annet foreslås at mindre tilbygg som ikke kan brukes til varig 

opphold eller beboelse. og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA)er 

over 15 m2, kan oppføres uten søknad. Det foreslås også at all reparasjon unntas fra 
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søknadsplikt. Hensynet til en effektiv og forsvarlig forvaltning og drift av byggverk tilsier at 

reparasjon av bygningstekniske installasjoner ikke bør være avhengig av søknadsbehandling. 

 

For å forenkle og lempe på vilkår for unntak fra søknadsplikten, foreslås det for flere mindre 

tiltak utendørs at avstandskravet i unntaksbestemmelsen reduseres til 1.0 m fra nabogrense. 

Dette betyr at slike tiltak kan settes opp 1.0 m fra nabogrense uten søknad. Dette vil gjelde for 

mindre levegger (1.8 m høy og 10,0 m lengde), mindre forstøtningsmur, mindre fylling og 

intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk. Det foreslås også at mindre levegger 

med høyde 1,8 m og lengde 5.0 m kan oppføres inntil nabogrensen. 

 

Forslagene omfatter også forenklinger i reglene om nabovarsling samt innføring av noen flere 

tidsfristregler. Del foreslås 12 ukers saksbehandlingsfrist for kommunen også der det kun 

søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19. Videre foreslås det i 

dispensasjonssaker der statlige og regionale myndigheter skal uttale seg, en uttalelsesfrist for 

disse myndighetene på 4 uker fra oversendelse. 

 

Det foreslås å fastsette en hensiktsmessig framgangsmåte for hvordan bygg med midlertidig 

brukstillatelse kan bli avsluttet med ferdigattest. Forslaget er avgrenset til byggesaker der 

opprinnelig søknad ble sendt etter I. januar 1998 og før 1. juli 2010. 

 

Det foreslås å tilføye en ny bestemmelse i byggesaksforskriften § 16-1 slik at kommunene får 

hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for tiltak og virksomhet som ikke faller inn under 

plan- og bygningsloven § 20-1 og som kun er i strid med rettsregler i kommuneplan eller 

reguleringsplan. 

 

Som følge av at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har åpnet en sak mot Norge, er krav om at 

ansvarlige foretak skal godkjennes av kommunen, opphevet. I stedet for å godkjennes skal 

foretakene etter lovendringen erklære ansvar. Byggesaksforskriften vil derfor måtte justeres 

på noen punkter Blant annet foreslås regler om hvilke opplysninger som skal gis i 

erklæringen. 

 

I reglene om hvilke kvalifikasjoner foretakene skal ha, foreslås en rekke endringer. Grunnen 

til dette er at kravene må være enkle å forstå for foretakene de retter seg mot. Det foreslås 

derfor å angi mer spesifikke krav til nivå på utdanning og lengden på foretakenes praksis Det 

er imidlertid ikke meningen at det kreves mer (eller mindre) kompetanse i foretakene. 

Kvalifikasjonskravene bør også utformes slik at det kommer klart til uttrykk i forskriften at de 

retter seg mot behovet for kvalitet i konkrete byggeprosjekter. Dette innebærer at dagenes mer 

generelle krav til kvalitetssikringssystemer og organisering fjernes. Gjeldende regler om at 

manglende kompetanse kan kompenseres av høyere utdanning eller omvendt, foreslås 

videreført. I slike situasjoner trengs imidlertid en godkjenning av kommunen før arbeidet 

begynner. Det foreslås også at selvbygger må godkjennes av kommunen før arbeidet 

begynner. 

 

Sentral godkjenning foreslås i denne omgang videreført i så stor grad som mulig. 

Departementet er i dialog med byggenæringen om sikring av kvalitet i foretak, og avventer et 

innspill fra næringen som grunnlag for videre utvikling av den sentrale 

godkjenningsordningen. Det er avtalt at næringen skal avgi en anbefaling til departementet 1. 

september. En framtidig sentral godkjenningsordning vil bli vurdert i lys av denne og 

høringsuttalelser som følger utredningen. 
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Når lokal godkjenning for ansvarsrett nå oppheves, er det viktig å iverksette kompenserende 

tiltak for å hindre useriøse foretak og opprettholde høy kvalitet i byggverk. Tilsyn vil være en 

viktig faktor i denne sammenheng. Det foreslår derfor en bestemmelse om tidsavgrenset tilsyn 

hvor kommunene i en toårsperiode fra 1. januar 2015 skal fokusere på tilsyn med oppfyllelse 

av kvalifikasjonskravene, primært for foretak uten sentral godkjenning. 

 

Det foreslås også at det kan gis overtredelsesgebyr der det ikke er brukt ansvarlig foretak selv 

om det er påkrevet, eller der foretaket ikke er kvalifisert.» 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på forslagene til å forenkle byggesaksprosessene, men at 

det også er viktig å sikre en forsvarlig standard i tråd med gjeldende reguleringsplaner og 

øvrig planverk. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.07.2014 

 

Høringsnotat 
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56/14 Forslag til frivilligprisen 2014, Oslo kommune 

 
Arkivsak-dok. 14/00787-2 

Arkivkode.  356.6  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 56/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 24/14 

3 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 38/14 

4 Bydelsutvalget 04.09.2014 152/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut 

til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig 

innsats for samfunnet rundt seg. Prisen arrangeres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på 

TV2 God Morgen Norge. Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen 

mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og 

fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi 

gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.  

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe. som har utmerket seg 

med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.  

Forslag til kandidater skal være begrunnet 

 

Hvert fylke innstiller en kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen.  

Bydelenes frist for oversendelse til Velferdsetaten settes til 5. 9.2014.  

Velferdsetaten vil videre, i samarbeid med Kulturetaten, lage en innstilling som oversendes 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester for avgjørelse. Deretter sendes kommunens 

forslag til kandidat til den nasjonale juryen som velger ut fem kandidater fra de 19 fylkene. 

Kandidatene presenteres, og stemmes på av seerne utover høsten i TV2s program «God 

morgen Norge». Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5.12.2014. 

Det er naturlig at bydelene vurderer om kandidater som i år eller tidligere år er blitt tildelt en 

lokal bydelspris (kultur, miljø, frivillighet etc) vil falle innenfor kriteriene til 

Frivillighetsprisen.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken om Frivillighetsprisen 2014 til orientering 

 

Jan O. Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg: 

Brev fra velferdsetaten av 03.07.2014 
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57/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 

møte 25. august 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00080-9 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 57/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 19.06.2014 vedrørende Sørkedalsveien 

148, kunstgressbane. Vedrørende mulighet for å anlegge en 11-er bane. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 vedrørende Diakonveien 14, 

Diakonhjemmet. Underretning om fastsatt planprogram. 

3. E-post fra Robert Eidsether av 23.06.2014 vedrørende Informasjon og oppfordring 

vedrørende ferdigstillelse av Røa bad. 

4. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 30.06.2014 vedrørende Klage over 

kommunens rammetillatelse til kunstgressbane – Sørkedalsveien 148. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 01.07.2014 vedrørende Høringsinnspill til forvaltningsplan 

med tiltaksprogram for Glomma vannregion. 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 03.07.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av enebolig med 

dispensasjon fra reguleringsplan. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 07.07.2014 vedrørende Uttalelse til 

Fylkesmannen vedrørende dekning av sakskostnader – Røahagan 49 A-F. 

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 15.07.2014 vedrørende Fylkesmannen anmoder om 

at saken opplyses nærmere – Oslo kommune – Lybekkveien 18-gnr. 27 bnr. 1768 – 

klage vedtak støyskjermer. 

9. Kopi av Brev fra Plan- og bygningsetaten av 16.07.2014 vedrørende Rammetillatelse 

Måltrostveien 6. 

10. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 01.08.2014 vedrørende Foreløpig melding i 

forvaltningssak – klage rammetillatelse kunstgressbane. 

11. Brev fra Bymiljøetaten av 23.07.2014 vedrørende BU-sak 114/14 Åpning av 

Svenstuveien – midlertidig svar. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 28.07.2014 vedrørende BU-sak 116/14 Støygjerde langs 

Sørkedalsveien ved Makrellbekken. 

13. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 24.07.2014 vedrørende Utbetaling av innvilgede 

sakskostnader – Holmenkollveien 109. 

14. Brev fra forsvarsdepartementet av 07.08.2014 vedrørende Rammetillatelse for anlegg 

av kunstgressbane Sørkedalsveien 148. 

15. Kopi av e-post fra Johan –Ditlef Martens av 11.08.2014 vedrørende 

Trafikksituasjonen på gamle Hovseter. 

16. Kopi av e-post fra Peter Graff av 12.08.2014 vedrørende Fartsgrenser Voksenkollen. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 19.06.2014 vedrørende Sørkedalsveien 

148, kunstgressbane. Vedrørende mulighet for å anlegge en 11-er bane. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 vedrørende Diakonveien 14, 

Diakonhjemmet. Underretning om fastsatt planprogram. 

3. E-post fra Robert Eidsether av 23.06.2014 vedrørende Informasjon og oppfordring 

vedrørende ferdigstillelse av Røa bad. 

4. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 30.06.2014 vedrørende Klage over 

kommunens rammetillatelse til kunstgressbane – Sørkedalsveien 148. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 01.07.2014 vedrørende Høringsinnspill til forvaltningsplan 

med tiltaksprogram for Glomma vannregion. 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 03.07.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av enebolig med 

dispensasjon fra reguleringsplan. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 07.07.2014 vedrørende Uttalelse til 

Fylkesmannen vedrørende dekning av sakskostnader – Røahagan 49 A-F. 

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 15.07.2014 vedrørende Fylkesmannen anmoder om 

at saken opplyses nærmere – Oslo kommune – Lybekkveien 18-gnr. 27 bnr. 1768 – 

klage vedtak støyskjermer. 

9. Kopi av Brev fra Plan- og bygningsetaten av 16.07.2014 vedrørende Rammetillatelse 

Måltrostveien 6. 

10. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 01.08.2014 vedrørende Foreløpig melding i 

forvaltningssak – klage rammetillatelse kunstgressbane. 

11. Brev fra Bymiljøetaten av 23.07.2014 vedrørende BU-sak 114/14 Åpning av 

Svenstuveien – midlertidig svar. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 28.07.2014 vedrørende BU-sak 116/14 Støygjerde langs 

Sørkedalsveien ved Makrellbekken. 

13. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 24.07.2014 vedrørende Utbetaling av innvilgede 

sakskostnader – Holmenkollveien 109. 

14. Brev fra forsvarsdepartementet av 07.08.2014 vedrørende Rammetillatelse for anlegg 

av kunstgressbane Sørkedalsveien 148. 

15. Kopi av e-post fra Johan –Ditlef Martens av 11.08.2014 vedrørende 

Trafikksituasjonen på gamle Hovseter. 

16. Kopi av e-post fra Peter Graff av 12.08.2014 vedrørende Fartsgrenser Voksenkollen. 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 19.06.2014  

 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014  

 

3. E-post fra Robert Eidsether av 23.06.2014  



 

 53  

 

4. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 30.06.2014  

 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 01.07.2014  

 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 03.07.2014  

 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 07.07.2014  

 

8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 15.07.2014  

 

9. Kopi av Brev fra Plan- og bygningsetaten av 16.07.2014  

 

10. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 01.08.2014  

 

11. Brev fra Bymiljøetaten av 23.07.2014  

 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 28.07.2014  

 

13. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 24.07.2014  

 

14. Brev fra forsvarsdepartementet av 07.08.2014  

 

15. Kopi av e-post fra Johan –Ditlef Martens av 11.08.2014  

 

16. Kopi av e-post fra Peter Graff av 12.08.2014  

 

 
 

 

 






















































































































































































































































































































































Bydel 1-15


Oslo kommune
Velferdsetaten


Administrasjonen


BYDEL VESTRE AKER
Dato:zi, h. isaksnLi ch t in


"


Dces ref: Vår ref saksmt


201401626-1


Saksbeh:


Margil \ ånar. 452 65 203


13300 03 07 2014


Arkil.kode:


000 0


FRIVILLICHETSPRISEN 2014 - FORSLAG TIL KANDIDATER


Kjenner dere en eller fiere lokale ildsjeler som har gjort en særlig bemerkelsesverdig frivillig


innsats i Oslo? Velferdsetawn henvender seg nå iil bydelsadministrasjonenc med oppfordring


om å komme med forslag til gode kandidater til Frivillighetsprisen 2014.


Om frivillighetsmisen 

Frivillighet Norge administrerer utlysningen av den årlige nasjonale frivillighetsprisen. Prisen


skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller grnppe. som har utmerket seg med frivillig


innsats, engasjement og pagangsmot til beste for den enkelte og samfitnnet. Se nettsiden til


frivillighet Norge for nærmere informasjon om kriteriene for å få tildelt Frivillighetsprisen:


frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen


Prosessen


Hvert fylke innstiller en kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen. Oslo kommune innstilte i
2013 Marit Berg Øyrås og Willy Bjøm Øyrås for deres frivillige innsats. Velfcrdsetaten har


også i 2014 det praktiske ansvaret for Oslo kommunes arbeid med Frivillighetsprisen.


Bydelenes frist for oversendelse til Velferdsetaten settes til 5. 9.2014. Publikumsfristen for


direkte innsendelse av forslag vil være den samme.


Velferdsetaten vil videre, i samarbeid med Kulturetaten, lage en innstilling som oversendes


Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester for avgjørelse. Deretter sendes kommunens


forslag til kandidat til den nasjonale juryen som velger ut fem kandidater fra de 19 fylkene.


Kandidatene presenteres, og sterrtrnes på av seerne utover høsten i TV2s program «God morgen


Norge». Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5.12.2014.


Forslae
Send inn forslag til Oslo sin kandidat med begrunnelse per post til Velferdsetaten, eller til


postmottak,i4vel.oslo.komrnune.no Forslaget merkes «Frivillighetsprisen 2014» Det er naturlig


at bydelene vurderer om kandidatene som i år eller tidligere år er blitt tildelt en lokal bydelspris


(kultur, miljø, frivillighet etc) vil falle innenfor kriteriene til Frivillighetsprisen. Det er mulig
or yse ene


imidlertid sendes inn på nytt.


Miljøfyrlime


Postadresse Besoksadrnse Tcicfim 02 180
Postboks 30 Srernia 51 Telcfaks


Senwm Ole OSLO Bankg,ro 1315 01 02949


0101 OSLO Or&nr 997 506 413


Velferdsetete•
Admwswsionen
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FRIVILLIGHETNORGE
Til onfibrerers Oslo 16.06.2014


DEN NASJONALE FRIV1LLIGHETSPRISEN 2014
Bor arers Frivilligherspris-vennee i nerropp kommune? Da trengervi atdo foaelleross det!


Med en frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk og over 100 milliarder kroner i verdiskaping ligger Norge


på verdenstoppen i frivillighet. For å feire all den fantastiske innsatsen som nedlegges, deler Frivillighet Norge


hven ir ut FrivillIghersproen til en lokal frivillig enkelrperson, forening eller gruppe som lur giort en særlig


bemerkelsesverclu innsats.


Kanskje er det en eller fiere frivillige fra nertopp dm kommune som i ir skal bli feiret og gjort sras på 2%.


Kultumunisteren og en samlet fliviErghet pa 1-Ns intemasjonale frivillighersdag 5. desember?


Frivillighersprisen er en sjanse til à synliggjore positive krefter i dan kommune!


Lokalkunnskap fra hele lander er nodundig for å finne den beste kandidaten, og vi inviterer derfor om


kommunen til å sende inn en eller ficre begnmnede forslag på kandidater til Frivilligher Norge via


Her linnes også mer informasjon om prisen og tidbgere vinnere.


Frivillighetsprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som lur utmerket seg med


frivillig innsats, engasjement og pagangsmor til beste for den enkelte og samfunnet. Foruten den nasjonale


vinneren, vil det også kåres 19 fvlkesvinnere


Kandidatene kan være alt fra den unge, engasjene miljoaktivist til pensjorusten mcd arelang innsats i det lokale


kulturbvet. Her kan du se T‘'2s reponasjer om semifinalistene, finalisrene og vinnerne av prisen fra 2011,


2012 og 2013: umeo.com falbum /2797758.


Fristen fornontinering til Frivillighetsprisener i år sau ril5. september.
"år samarbeidspanner God Morgen Norge vil bidra til å skape blest om prisen og de nominene, blant


annet gjennom fiernsynsreportasjer um de fcm som når fram til siste runde av kinngen Seerne vil så få


mulighet til stemme fram sine favoritter. Her ligger det altså en ypperlig muligher for å proftlere din


kommune og dens frivillighet på tt!


Bli med på feiringen av alle de frivillige som legger ned utallige dugnadstimer i og for sinc lokalsamfunn:


Nominer deres kandidat til Frivilbghersprisen 2014!


Med vennlig hilsen


Morten Skjæveland


mortens gfrivillighetnorgeno


22367659 / 99314677


Frivillighet Norge


FritilbÅnet Norze er ny samarkidroQunisarjort for frifillige opuitasjoner. og er answrikfor det prakIhke arrangemerdel rwfdt


print På kart du len mer om nirt wheit


FriviaghelNage
61. Olaws aate 25
0166 Osto
Orpr gett144 1300


friVilliOnetTlafritm
 • %.1-21-6646


Telelaks21 56 76 51
Elardt1645 13 78331








Oslo kommune
Bymiljoetaten


0 8 AUG.2014


Se rnottakerliste


1)4io 11-0/V 41/14


Dere:: rell \ 4r rel 14 19044-1 Salab:ch : Ililde Gundcr en Arknkodc


Org enhe(


Trafikkplank:ggingssirk4itinen


OSTAD.ALSVEIEN - FORSLAG OM OMBYGGING AV HUMPER I FORBINDELSE MED


REASFALTERING


Ostadalsveien Eanytt asfaltdekke i lopet av sensonnmeren' hosten 2014 Busselskapet som


kjører bussruten har i den forbindelse foreslått at humpene i traseen bygges om til fartsdempere


tilpasset buss. 1 traseen Ostadalsveien-AsIala eienlieuer det iilsammen 8 humper dimensjonert


for 30 kml. 7 stk_ i Ostadalsveien og 1 stk. i Aslak  eien. Humper dimensjonert for 30 knit er


svært brutale a passere for buss ou andre tunue kjøretøy. Ved anlegg av rne humper i huss ou


 iktige utrvkninustraseer med fartsurense 30 kmt har BYNI de siste arene derfor foreslan


humper dimensjonen 40 km I.


Busselskapet har foreslatt at humpene vurderes ombygd tilminihumper (todelte humper som


busser og andre storre kjøretøy med stor avstand mellom hjulene ikke må kjøre over). I3YMs


erfaringer med minihumper er at disse sjeldent fungerer som forutsatt. Minihumper er avhengig


av flere forhold (en bestemt veibredde. at parkering og f eks at broyteranker ikke medforer at


veihredden blir smalere). Ofte må bussen allikevel kjøre over humpen. Er veien for bredt har


kjørbar skulder. kjører hilisier ofte utenfor humpen. Minihumper blir raskere slitt enn  anlige


humper og krever hv ppigere vedlikehold


BYM ønsker med bakgrunn i ne‘nte forhold ikke at det etableres minihumper. BYM foreslar at


de 7 humpene i Ostadalsveien b)gges om til vanlige humper dimensjonert for 40 km/t i


forbindelse med at veien får nytt asfaltdekke. Aslakveien står ikke på årets asfaltplan. men det


er også onskelig å bygge om humpen her pga. bussrutene.


114.4.14J1c.4:
/1o114-n4414ata
P441.4,1r4,,e


Telefon C IIlinkhziw I I .7..1


TdciaksIr nr


E-Nsi posErnoLLik JInm cKlo k,..rnmune ra,


Imerwri •  •  b 11 •nlo lommunc







Asfalterineen skal etter planen være ferdig i uke 35. og det er onskelig a fa pa plass humpene
for interen. flYM ber derfor om en uttalelse så snart som mulig og senest innen I. september.
Er ingen tilbakemelding mottatt innen fristens utlop oppfatter BYM del dit hen at det ikke er
bemerkninger til forslaget. Vedtakssak vil deretter bli sendt Byraden for miljo og samferdsel
som fatter det endelige %edtak.


Med vennhe hilsen


Hente Fles%i IIilde Gundersen
seksjonssjet avdelingsingenior
Godkjen1 dekt ron bk
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Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten






BYDELVESTREAKER
Dato:


10 2014.11111 Sditli13 t- 






r S 30






Se adressehste


link, I I n7


Sak.-beh IlnanIkni
orpre allnd .ed hernnwlett


)1I411949:.1
Vlask.de


BER OM UT1ALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT


Kommunal- og modemiserinesdepartementei har sendt ut forslae til endringer i byszuteknisk forskrift på


horing med horingsfrist 27.10.2014.


Byrådsavdeling for hyutvik ling har gitt Plan- og bygningsetaten i oppdrag å utarheide utkast til


horingstmalelse fra Oslo kommune. herunder irmhenie eventuelle uttalelser fra andre kommunale


sirksomheter. Forslag til horingsunalelse skal oversendes byrådsmdelingen senest 24.09.2014.


Plan- og bygningsetaten ber om at mentuelle unalelser sendes per e-post til


postmottako phe oslotomnume.no senest 08.09.2014. Vennlist oppgi sar referanse i e-postens emnefelt.


Det foreslås blant annet folgende endringer:


Oppheving as soknadsplikten for enkelte tiltak


Reduksjon av aystandskravene for enkelte tiltak


Forenklinger i reglene om nahovarsling


Innforing av nye tidsfristreuler


Nye frister for uttalelse fra statlige og kommunale myndigheter


Listen ovenfor er ikke uttommende. Det ises til vedlagt horingsbres fra Kommunal- og


modermseringsdepartementet.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


fagsystemenheten


Delte dokumentel er elekoonisk godkjent 11.07.2014 av:


Orjan Ifernex - Sakvbehandler


Likelydende bres sendt til:


BOL1GBYGG OSLO KF, Postboks 1192 Sentrum. 0107 osLa postmotialsåt bby.usloKummune.no


Brann- og redningsetaten. Ame Garborgs plass I. 0179 OSLO. postmottakåt bre.oslolommune.no


Byantikvaren. Postboks 2094 Gritnerlokka. 0505 OSLO, postmottakåt bya.oslo.kommune.no


Bydel Alna. Posiboks 116 Furusei. 1001 OSLO. postmottakål baloslo.kommune.no
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Saksnr: - Side 2 av 2


Bydel Bjerke, Pomboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmouak@bbjaslakommune.no
Bydel Frogner, Posthoks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfraslakommune.no
Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Gronland, 0135 OSLO, postmottak@bgo.oslo.komrnune no
Bydel Grorud, Amrnerudveien 22, 0958 OSLO, posunonak@bgr.oslo.kommune no
Bydel Griinertøkka, Posthoks 2129 Gronerlølka, 0505 OSLO, posonottak@bga.oslo.kommune.no
Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 OSLO, postmouak@bnaaslakommune.no
Bydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand, 1112 OSLO, posunouak@bns.oslo.kommune no
Bydel St.Hanshaugen, Postboks 6999 St Olavs plass, 0130 OSLO, postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Bydel Stovner, Karl Fossurns vei 30, 0985 OSLO, postmottak@bsraslo.kommune.no
Bydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia, 1203 OSLO, postmottak@bswoslo.kommune.no
Bydel Ullern, Postboks 43 Skoyen, 0311 OSLO, postrnottak@bunaslo.kommune.no
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B, 0754 OSLO, posonottak@bva.oslo.komrnune.no
Bydel Østensjø, Postboks 157 Manglerud, 0612 OSLO, postmortak@bos.oslakommune.no
Byrniljøetaten. Postboks 9336 Gronland, 0135 OSLO, posunouak@bym.oslo.kommune.no
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO,
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Kulturetaten, Posiboks 1453 Vika, 0116 OSLO, postmottak@kaLoslo.kommune no
Omsorgsbygg Oslo KE, Postboks 2773 Solli, 0201 OSLO, postmouak@obyaslo.kommunemo
Renovasjonsetaten, Posthoks 4533 Nydalen, 0404 OSLO, posunonak@ren.oslo.kommune.no
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HORING - FORENKLINGER OG ENDRINGER FORSKRIFT OM BYGGESAK


Vedlagt oversendes kopj av brey av 03.07.2014 fra Kommunal- og


rnoderniseringsdepartementet. hvor det oversendes horingssak vedrorende ovennevnte med


horingsfrist 27.102014. Når det gjelder heringsforslaget nts henviser departementet til


nedlasting fra angitt nettsted.


Plan- og bygningsetaten bes om å forestå utarbeidelse av forslag til horingsuttalelse fra Oslo


kommune herunder bes om at det innhentes eventuelle uttalelser fra andre berorte kommunale


virksomheter. Bmådsåvdelingen tar sikte på at en horingsuttalelse blir å avgi av byradet. Plan-


og bygningsetatens forslag til horingsuttalelse. inkludert utkast byradssak, bes denned om å


være byrådsavdelingen i hende innen 24.09.2014.


Vi gir nærmere beskjed om horingsuttalelse eventuelt skal avgis av byråd for byut


delegert fullmakt.


kling iliht


Med hilsen


Einar Jerken Sigstad


fung. kommunaldirektor


Signy Volden


fung. fagsjef


Godkjeril og ekspedert elektronisk


Vedlegg: Brev av 03.07.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet


B ratha  deling for by u hiklilig Postadr
RodIgget. 0037
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DET KONGELIGE KOMMUNAL-





OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT


Ifølge liste


Deres ref Var ref


114555-5 03.07.2014


Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak lloring


I. Innledning


Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forenklinger og endringer i


forskri ft om byggesak på horing. Forslaget cr utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for


byggkval itet.


Heringsfristen er 27. oktober 2014


Forslag til endringer i byggesaksforskriften bygger på Prop. 99 L (2013-2014) som ble vedtatt i


Stoninget 16. juni 2014. Siktemålet med endringsforslagene som legges fram er å effektivisere


byggesaksprosessene. Forslagene er innrenet mot forenklinger som skal redusere uforutsigbarhet og


omfang av kommunal byggesaksbehandling. Forslagene innebærer storre tillit til at den enkelte selv


tar ansvar for avklaring as at byggetiltaket er i samsvar med regelverket. Endringsforslagene er en av


tlere tiltak som skal bidra til forenkling av plan- og by gningsloveivningen.


2. Nærmere om horingsforstagene


I arbeidet med forenkling av Inggesaksprosesser star spørsmålet om soknadsplikt sentrall Det er


allerede i dag i forskri ft om byggesak gitt unntak for soknadsplikt for en del nærmere angine tiltak. I


ny plan- oe bygningslov § 20-5 forste ledd bokstav b er det gitt en ny bestemmelse om fritak fra


søknadsplikt for mindre frittliggende bygg. som for eksempel garasjer oglignende. som er i


overensstemmelse med plan og regelverk for øvrig. I forskriftsforslaget reguleres størrelse og hoyde


på bygningen, hvordan hoyde skal måles, at bygningen kun kan oppføres i en etasje og ikke


underbygges med kjeller samt avstand til nabogrense og annen bygning på eiendommen. Det foreslås


også ytterligere kriterier for å oppfore en bygning på inntil 50 m2 uten søknad, som at bygningen ikke


må plasseres over ledninger i grunnen og at plasseringen ikke må komme i strid med veglovas


PobssIrt-use kuntoradreise lelexon• Bolie- C12 Saksbehandler
Posthoks 8112 Dep MeNg 59 22 24 99 90 b559unesak delingen Nina Sundell
5:0-0032 051u ()99. no 22 24 65 9d
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bestemmelser om avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte med videre eller byggeforbudssonen


etter jernbaneloven § 10.


I tillegg foreslås det flere unntak fra søknadsplikt, med storre frihet for tiltakshaver til å gjore tiltak på


egen eiendom. Blarn annet foreslås at mindre tilbygg som ikke kan brukes til variu opphold eller


beboelse. og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA)er over 15 m2, kan


oppfores uten soknad. Det foreslås også at all reparasjon unntas fra soknadsplikt. Hensy net filen


effektiv og forsvarlig forvalmintt og drift av byggverk tilsier at reparasjon av bygningstekniske


installasjoncr ikke bor være avhengig av soknadsbehandling.


For å forenkle oe lempe på vilkar for unntak fra soknadsplikten. foreslås det for fiere mindre tiltak


utendors at avstandskravet i unntaksbestemmelsen reduseres til 1.0 m fra nabogrense. Dette betyr at


slike tiltak kan settes opp 1.0 m fra nabogrense uten søknad. Dette vil gjelde for mindre levegger (1.8


m hoy og 10,0 m lengde). mindre forstotningsmur. mindre fylling og intern vei og


biloppstillingsplasser for tomtens bruk. Det foreslås også at mindre levegger med hoyde 1,8 m og


lengde 5.0 m kan oppføres inntil nabogrensen.


Forslagene omfatter også forenklmeer i reelene om nabovarsling samt innforing av noen flere


tidsfristregler. Del foreslås 12 ukers saksbehandlingsfrist for kommunen også der det kun sokes om


dispensasjon ener plan- og bygninusloven kap 19 Videre foreslas det i dispensasjonssaker der stathge


og regionale my ndigheter skal unale see. en uttalelsesfrist for disse myndighetene på 4 uker fra


ersendelse.


Det foreslås å fastsette en hensiktsmessig framganesmåte for hvordan bygg med midlerudig


brukstillatelse kan bli avsluttet med ferdigattest Forslaget er avgrenset til byggesaker der opprinnelig


soknad ble sench etter I. januar 1998 og for I. juli 2010.


Det foreslås å tilfoye en ny bestemmelse i byggesaksforskriften § 16-1 slik at kommunene får hjemmel


til å ilegge overtredelsesgebyr for tiltak og virksomhet som ikke faller inn under plan- og


bygningsloven § 20-1 og som kun er i strid med rettsregler i kommuneplan eller reguleringsplan.


Som folge av at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har åpnet en sak mot Norge. er krav om at


ansvarlige foretak skal godkjennes av kommunen. opphever I stedet for å godkjennes skal foretakene


etter lovendringen erklære ansvar Byugesaksforskriften vil derfor måtte justeres på noen punkter


Blant annet foreslås regler om hvilke opplysninger som skal eis i erklæringen.


I reglene om hvilke kvalifikasjoner foretakene skal ha. foreslås en rekke endringer. Grunnen til defte er


at kravene må være enkle å forstå for foretakene de retter seg mot. Det foreslås derfor å angi mer


spesifikke krav til nivå på utdanning og lengden på foretakenes praksis Det er imidlertid ikke


meningen at det kreves mer (eller mindre) kompetanse i foretakene. Kvalitikasjonskravene bør også


utformes slik at det kommer klart til uttrykk i forskritlen at de retter seg mot behovet for kvalitet i


konkrete byggeprosjekter. Dette innebærer at dagenes mer generelle krav til kvalitetssikringssystemer


og organisering fjernes. Gjeldende regler om at manglende kompetanse kan kompenseres av hoyere


utdanning eller omvendt, foreslås videreført. I slike situasjoner trengs imullertid en godkjenning av


kommunen for arbeidet begy nner. Det foreslås også at selkbygger må godkjennes av kommunen for


arbeidet begynner.
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Sentral godkjenning foreslås i denne omgang viderefon i så stor grad som mulig. Departementet cr i


dialog med byggenæringen om sikring av kvalitel i foretak, og avventer et innspill fra næringen som


grunnlag for videre utvikling av den sentrale godkjenningsordningen. Det er avtalt at næringen skal


avgi en anbefaling til depadementet I september. En framtidig sentral godkjenningsordning vil hli


vurden i lys av denne og horingsuttalelser som folger utredningen.


Når lokal godkjenning for ansvarsrett nå oppheves, er det viktig å iverksene kompenserende tiltak for


å lundre useriose foretak og opprettholde hoy Malitet i byggverk. Tilsvn vil være en viktig faktor i


denne sammenheng. Det foreslår derfor en bestemmelse om tidsavgrenset tilsyn hvor kommunene i en


loarsperiode fra 1januar 2015 skal fokusere på tilsyn med oppfyllelse av Malitikasjonskravene.


primært for foretak uten sentral godkjenning.


Dei fureslås også at det kan gis overtredelsesgeby r der det ikke er brukt ansvarlig foretak selv om det


er pakrevet. eller der foretaket ikke er kvalifisen.


3. Praktisk informasjon


Fullstendig horingsforslag med merknader og horingsliste er tilgjengehe pa folgende nettsted:


hup:•0))))).regieringen.notmd


V i ber horingsinstansene vurdere om saken bor leggcs frem for eller sendes videre il underliggende


organ eller organisasjoner som ikke står på horingslisten.


Departementet ber om uttalelser til Rrslagene innen 27. oktober 2014. Vi ber i tillegg om


at horingsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til departememer


postmottak46kmd.dep.no. og


at merknader gis direkte til enkeltbestemmelser i den kronologi og med de overskriller som cr


valgt i horingsutkastet.


Eventuelle henvendelser kan rettes til seniorrådgiver Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet


(forenklingsforslagene), tlf: 40 60 22 19. e-post IRde.grindahlit dihk.no eller seniorrådgiver Knut


Fredrik Rasmussen (oppheving av krav om lokal godkjenning), tlf: 22 24 71 49, e-post Knut-


Fredrik.RasmussenTikrniden.no


I loringsunalelsene vil bli lagt ut departementets neusider.


Med hilsen


Ole Molnes (e.f.)


fung. ekspedisjonssjef


Nina Sundell


seniorrådgiver


leii dol(umenui er elrkrfonIsl  gtx1kItnt ng wnde ç uirn gplanår
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Sendt 23. juni 2014 00.45 ,,hetl.: Arkiv: r
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-9 Til: BVA-Rostmottak .. ., -...,
en Kopi: Bent Nilsen, GaItungehnhorn©gmaili


	


CM Emne: Informasjon og oppfordnng vedrørende ferdigstillelse av "Røa bad''


Jeg ønsker å intormere Vestre Aker bydel om et forhold vedrørende prosjektet "Røa bad“. Dette prosjektet begynner
nå å nærme seg slutten. Jeg ser at badeanlegget forventes å være klar for den første dukkerlen senhøstes i år.


For at badeanlegget, og resten av eiendommen, skal kunne tas i bruk, er det et krav at rekkefølgebestemmelsen i
reguleringsplanene er oppfylt.


I dette tilfellet gjelder dette blant annet opparbeidelse av gangvei mellom Ostadalsveien og Rea T-banestasjon.


Denne er ikke engang påbegynt opparbeidet. Slik jeg vurderer det så er det en risiko for manglende opparbeidelse vil
kraftig forsinke åpningen av badeanlegget, og ibruktakelsen av resten av bygningsmassen.


Na er det jo enna et noen måneder igjen til bygningsmassen skal begynne a tas i bruk, så det kan jo fortsatt hende at
gangveien blir ferdig i tide. Da er jo alt i skjønneste orden. Men etter min mening sa tyder mye på at dette ikke
kommer til a skje uten at det begynner å skje noe temmelig raskt.


Det er her snakk om en ikke helt ukomplisert opparbeidelse. Det må blant annet avstås grunn fra en privat hage. Et
annen byggprosjekt på Røa har blitt flere år forsinket på grunn av at en nabo ikke ville avså en flik av hagen for
opparbeidelse i henhold til reguleringsplanen. Noe lignende kan jo skje her.


Rekkefølgebestemmelsene er i utgangspunklet ufravikelige. Med andre ord, så er jeg redd det vil ta en god stund før
vi kan ta vår første dukkert i bassenget.


En samrnenlignbart forhold som Vesire Aker bydel har på agendaen for tiden, går ut på at det er en mulighet for at
USA sin nye ambassade ikke kan tas i bruk før Forsvarsbygg har opparbeidet et fullverdig fotballbane sør for
Sørkedalsveien 150. Dette har slik jeg har forstatt det gjort amenkanerne urolige. Pa samme måte mener jeg at det er
noen som har grunn til å bli urolig med tanke på a ta i bruk bygningsmassen i "Rea bad" ogsa.


Jeg har tatt opp opparbeidelsen av gangveien med Rea utvikling AS flere ganger. De har elter min mening ikke gjort
stort for å komme i mål i tide. Jeg har vært i kontakt med Bymiljøetaten. De har siden i fjor høst forsøkt på
eget initialiv, å få til en ulbyggingsavtale med utbygger angående denne gangveien. Jeg har utallige ganger vært
kontakt med Plan- og bygningsetaten (PBE) angående delte de siste 2 år. De sier at de ikke kan gjøre noe før søknad
om midlertidig brukstillatelse foreHgger. Da først kan de sjekke om kriteriene for å utstede en slik tillatelse er tilstede.
Og et av kriteriene er at denne gangveien er opparbeidet i henhold til kravene. Dette har også PBE gjort helt klart
ovenfor utbygger flere ganger.


At ikke byggherre Røa utvikling AS har tatt grep her tidligere, er for meg fullstendig ubegripelig. De risikerer jo å lape
flere millioner kroner, dersom ikke bygningsmassen er klar til bruk til forutsatt tid. Og detie kun på grunn av en skarve
gangvei. Uansett er det vel helt klart at del ikke noen andre enn utbygger selv, som kan klandres for at denne
situasjonen har oppstått.


Denne gangveien er en mye brukt skolevei for barn. Det vil bli en viktig tilkomstvei til badet og kulturhuset (selv om
kulturhuset dessverre ser ut til å ha blitt utsatt i tid). Det vil også være en tilkomstvei til "bydelssentrumet" fra
busstoppet der bussen fra den østlige delen av Vestre Aker bydel (Vindern, Holmen) stopper i Ostadalsveien. Og
også en viktig tverrforbindelse mellom buss og T-bane for de som reiser mellom Ullerntoppen og Oslo sentrum.


Jeg oppfordrer dere til å ta tak i dette snarest.


Ber om deres kommentar


Med hilsen
Robert Eidsether
Sørkedalsveien 17413
0754 Oslo
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K1AGE OVER KOMMUNENS RAMMET1LLATELSE TIL
KUNSTGRESSBANE- SORKEDALSVE1EN 148


Ammodmilil onTtbchaudle kkmcy o Lrr kninnimens  edlyk slik at sAch kan 1,11rolv,tanmsnies


Kommunens rammetillatelse på soknad om kunstgressbane er pakIaget as Huseby Idrettspark,


Overkommandoen AS og Oslo kommune Hydel Vestre Aker.


Det anfores at Iihakshaver mangler lo lig adkomst til eiendommen ull aket gjelder. Del anfores at


soknaden ikke er tilstrekkelig opplyst slik at sedtaket lider ay saksbehandlingsfeil. Det anfores ogsa


at tiltaket ikke oppfyller rekkefolgekray fastsatt i reguteringsplan for Morgedalsyeien —


Sorkedalsyeien, USAs Ambassade 5-4204, yedtatt 07.12.2005.


Klagen anbefales ikke tatt til folge.


Plan-og bygningsetatenbehandlerdenne sak ener myndighetttleleItetateni bystyrevedlak)fl. 09.06.20 I 0, sak 232.


jfr. hyradoedtak a 291)620 ID.sak 08:2010.


OVERSENDELSE AV KLAGE FOR BEHANDLING


Sakshistorikk


Plan- ou bygningsetaten mottok 15.04.2011 soknad om oppforing av kunstgressbane pti 44m x 66m. Etaten
avslag på soknaden i vedtak dalert 08.08.2012. Begrunnelsen for avslaget var at det omsukte tiltak


ikke i retok hensikten med rekkefelgebestemmelsen om oppgradering av parkeringsplassen sor for FO-
bygget i reguleringsplan for Morgedalsveien Sorkedalocien, USAs ambassade. S-4204 vedtatt
07.12.2005. Tillakshoer Forsvarsbygg, Skifte Eiendom pak laget vedtaket i brev 01.10.2012. Klagesaken
ble oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akersbus for aygtorelse den 22.10.2012. Fylkesmanuen opphevet
kommuneus yedtak den 11.03.2013 da rekkefoIgebestemnielyen knyttet til cii annen reguleringsplan enn
den som gjaldt for det omsokte tiltak ikke kanne ære ayslagshjemmeI for soknaden. Del vises fur oyrig til
Fylkesmannen sm avg ord se Plan- og bygningsetaten gav rammetillalelse ti1den omsokte kunstgressbane
i vedtak den 20.03.2011.
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rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplan S-4204 er feil. Rarnmetillatelse til kunstgressbane kan
ikke gis når det ikke er avklart hva som kreves for at ferdigattest for den Amerikanske ambassade


kan gis. Ovennevnte tiltak må fremvises for Bydel Vestre Aker for kommentarer og innsigelser,
slik det er satt presedens for i andre kompensatoriske tiltak.


Tiltaket forblir uopplyst av ansvarlig søker. Hverken plassering i plan eller høyde er angitt, noe


som gjør det umuLig for tilstøtende imeresser å vurdere tiltaket. Når rammene for et tiltak ikke er


avklart ansees dette som en mulig saksbehandlingsfeil. Blant annet er det usikkerhet knyttet til om
det skal bygges en 7-er bane og et bueskytteranlegg på eiendommen. Fotballbanens plassering
ligger så tett opp til barnehagens uteareal at det vil medføre en utfordring for barnehagens dri ft
knyttet til sikkerhet. Den nærmere plassering av banen burde vært avventet frem til det var avklan


om det er mulig å legge høyspentledningene i området under bakken. Dette fordi høyspenttraseen
er en viktig premiss for banens plassering.


Tiltakshaver har ikke de nødvendige adkomstretter til kunmgressbanen det er gitt rammetillatelse
til, slik at søknaden må avvises. Tiltakshaver har ikke adkomstrett over eiendommen gnr. 29, bnr.
792.


Parkering vil ikke kunne forems på Overkommandoens eiendom, del forutsettes at tiltakshaver har
etablen en løsning for parkering ved kunstgressbanen.


Tilsvar til klagene
Ansvarlig søker har inngitt tilsvar i brev daten 14.05.2014.


Tilsvar fra ansvarlig søker går i hovedsak ut på:


Tiltakshaver er sikret kjøretilgang til kunstgressbanen gjennom del av Huseby-leiren slik at
anleggsarbeid, dri ft og vedlikehold har nødvendig adkomst. Fotgjengere kan nå kunstgressbanen
via stier i friområdet vest, syd og øst for FO-bygget. Fotgjengere vil også kunne nå banen via


skolens uteområde på vestsiden av FO-bygget. Den avgiftsbelagte parkeringsplass ved innkjøring
til FO-bygget burde være tilgjengelig for parkering.


Kunstgressbanen vil bli dreid 90 grader slik at den ikke berører barnehagens uteareal direkte. Plan-
og bygningsetaten har ikke hjemmel ul å kunne nekte forsvaret å disponere egen grunn som


midlertidig er leid ut.


Ansvarlig søker har ikke mottatt noen formell henvendelse fra Overkommandoen om konkret


bidrag til flytting av høyspentmasten.


Vedlagt rammesøknaden lå målsatt situasjonsplan som viste eksakt plassering av kunmgressbanen.


Banen vil bli dreid 90 grader (se Sørkedalsveien 150) og lagt parallelt med kraftledningen og på
antatt kotehøyde +136,5. Endelig høyde vil bli bestemt gjennom detaljprosjektet.


Klagernes kommentarer til tilsvar
Huseby ldrettspark har i hovedsak kommenten:


Søknaden kan umulig være komplett når tiltakshaver viser til antagelser og endringer som ikke er
vist i søknadens tegningsgrunnlag.


Tiltakshaver og/el ler ansvarlig søker må redegjøre for hvordan pb1. §§ 211-7,29-1, 29-2, NS


11005:2011 og TEKI0 kapittel 8 skal ivaretas. Særlig gjelder dette de krav som stilles til
universell utforming.


At tiltakshaver definerer hva bydelens behov skal være er ikke i tråd med intensjonen med de


kompensatoriske tiltak og derfor ei hel ler i tråd med rekkefølgebestemmelsen.


Overkommandoen AS har i hovedsak kommenten:


Tiltakshaver gir ingen nærmere redegjørelse for hvor kjøreadkomsten er lokalisert eller om det


foreligger en unglyst erklæring som sikrer rettigheten.
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Adkomstretten er begrenset til å gjelde anleggsarbeid, drift og vedlikehold av banen.


At ferdsel kan skje gjennom skogen vest, syd og øst for FO-bygget, samt over skolens uteområde
vest for FO-bygget vtl tkke være tilstrekkelig til å sikre adkomst til området.


Utsatt iverksetting av vedtak
Plan- og bygningsetaten har kommet til at det ikke er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning j1. fvk
§ 42. Det presiseres at eventuelt arbeid som igangseues før klagen er endelig behandlet gjørN på
tiltakshavers eget ansvar.


Kommunens vurdering og anbefaling
Vedmrende forholdet mellom rekkefølgebestemmelsen i 5-4204 og omsokte tiltak
Når det gjelder klagernes anførsler som knytter seg til rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen for den


amerikanske ambassaden 5-4204, gjør etawn oppmerksom på at planen ikke gjelder for området
kunstgressbanen søkes plassen. Rekkefølgebestemmelsen får derfor ingen direkte vi rkni ng for vurderingen
av om del skal gis tillatelse til den omsøkte kunstgressbanen. Plan- og bygningsetaten viser før øvrig til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak datert 11.03.2013, hvor spørsmålet var om


rekkefølgebestemmelsen i 5-4204 var avslagshjemmel for ovennevnte søknad.


Det klare utgangspunkt er at tiltakshaver har rett til å gjennomføre de tiltak gjeldende reguleringsplan


åpner for jf. pbl. § 12-4 tredje ledd. Eiendommen tiltaket gjelder for er regulen til parkareal i henhold til
reguleringsplan 5-384. Plan- og bygningsetaten viser til Fylkesmannens vedtak II03 2013, hvor
Fylkesmannen legger til grunn at kunstgressbane er i tråd med reguleringsformålet fur området.


Etter elatens syn medfører det ikke saksbehandlingsfeil at etaten ikke vurderer den omsøkte
kunstgressbane opp mot kravene i rekkefølgebestemmelsen reguleringsplan S-4202.


Til anførselen um at ovennevnte tiltak må fremvises for Bydel Vestre Aker for kommentarer og
innsigelser, slik det er satt presedens for i andre kompensatoriske tiltak , bemerker Plan- og bygningsetaten
at Bydel Vestre Aker i henhold til Samarbeidsavrale mellom bydelene og Plan- og bygningsmaren i plan-
og byggesaker av 14.05.1996 har uttalt seg om tiltaket Bydelen har fremmet sine kommentarer og
innsigelser slik avtalen åpner for.


Vedrørende anførsler om banens plasserinp


Til anførselen om at Plan- og bygningsetaten burde ta stiffing til alle forhold nå, samt at tiltakshaver ikke
er åpen om sine planer, vil etaten bemerke at det kun er gitt rammetillatelse til oppføring av en
kunstgressbane med størrelse 44m x 66m. Dersom tiltakshaver ønsker å opparbeide en kunstgresshane


med annen størrelse eller en bane med en annen utforming enn den omsøkte krever det søknad jf. pb1. §
20-1 første ledd bokstav a. Plan- og hygningsetaten skal ta stilling til tiltaket slik det er omsøkt.


Det er videre anført at tiltaket forblir uopplyst av ansvarlig søker, ved at hverken plassering i plan eller
høyde er angiu, samt & rammene for filtaket ikke er avklart. Anførselen reiser for det første spørsmålet om
søknaden om rammetillatelse mottatt 15.04.2011 var fullstendig, slik at det var riktig av Plan- og
bygningsetaten å ta den til behandling jf. pbl. § 21-4 første ledd.


Krav til hva en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven skal inneholde følger av § 21-2 første
ledd. Søknaden skal gi de opplysninger som er »nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til
tiltaket». De nærmere krav til hva søknad om tillatelse skal inneholde følger av Forskrift om byggesak av
26 mars 2010 nr.488 (Byggesaksforsknften) § 5-4. Av § 5-4 første ledd fremgår der at søknaden skal
inneholde opplysninger som nevnt i tredje ledd bokstav a-q j den utstrekning «de er relevant for tiltaket og
nødvendige for kommunens behandling».
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Av § 5-4 tredje ledd bokstav m fremgår det at tegninger og målsatt situasjonsplan skal være en del av


søknaden. Vedlagt søknaden om rarnmetillatelse til kunstgressbanen er siwasjonsplan som viser den


plassering av banen tiltakshaver ønsket. Av situasjonsplanen fremgar banens plassering i forhold til


terreng, høyspentledninger over bakkenivå og tilstøtende eiendom. Etter etatens vurdering var søknad om


rammetillatelse mottatt 15.04.201 I fullstendig slik at det ikke medfører saksbehandlingsfed at søknaden


ble behandlet.


Anførselen om hanens plassering reiser for det andre spørsmål om Plan- og hygningsetaten har


kompetanse til å kreve endret plassering av tiltaket i rammetillatelsen_


Det følger av pbl. § 29-4 første ledd at hyggverkets plassering skal godkjennes av kommunen.


Bestemmelsen innebærer at kommunen skal foreta en vurdering av den omsøkte plassering av tiltaket_


I følge rundskriv H- IRSO skal det avgjørende grunner til for at byggherrens onske vedrørende plassering


ikke skal godkjennes_ For ordens skyld bemerkes at rundskriv H-18190 gjelder tidligere plan- og


bygningsloys q 70 nr_ 2, men § 29-4 er en videreføring av bestemmelsen og det er ikke ment at den nye


bestemmelsen skal innebære en realnetsendring i forhold til den gamle bestemmelsen_ Plan- og


bygningsetaten anser dermed at rundskriv H-113/90 kan anvendes også for vurdering etter phl § 29-4 første


ledd.


Med avgjørende grunner nevner rundskhvet spesielt plassering og høvde som medforer betydelig ulempe


for eksempelvis naboer ng omkringliggende miljø.


Mot nord er den omsøkte kunstgresshanen plassert delvis inn på uteoppholdsarealet til en barnehage som


ligger i FO-hygget. Plasseringen av barnehagens uteoppholdsareal. som delvis ligger på Forsvarshygg sin


eiendom, fremgar av utomhusplan datert 03 11_2011. Utomhusplanen ble godkjent av Plan- og


bygningsetaten i sak 201109473 den 09.11.2011. Videre pågår det også en plansak med saksnummer


201308853, som gjelder deler av angjeldende eiendom i tillegg til eiendom gnr. 29 hnr. 792 (FO-tomten),


og hvor det er en malsoning om å regulere inn dagens faktiske bruk av meoppholdsarealene til barnehagen


som ligger på Forsvarsbygg sin ciendom. Slik Plan- og bygningsetaten ser det, er det dermed konflikt


mellom banens omsøkte plassering og forutsetningene for tidligere gitte tillatelser til barnehagen som


drives i FO-hygget, en dri ft og arealbruk som også ønskes opprettholdt i pagående planarbeid. Banen må


etter Plan- og bygningsetatens vurdering plasseres noe lenger syd for å gå klar av barnehagens


uteoppholdsarealer.


Imidlertid ligger det i dag en kraftledning syd for den eksisterende parkeringsplassen hvor banen søkes


plassert. Etter Forskrift om elektriske forsyningsanlegg — FEF 2006 er det krav om horisontal


minsteavstand på 6,1 meter mellom ledningen og hanen, noe som setter grenser for hvor langt syd hanen


kan trekkes uten å komme i konflikt med kraftledningen_ Plan- og bygningsetaten er ikke kjent med at det


per dags dato foreligger noen konkrete planer om ornlegging eller nedgraving av kraftledningen. Med


andre ord vil det etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke være mulig å plassere banen slik den er


ornsøkt uten at den enten kommer i konflikt med harnehagens utearealer i nord, eller kommer i konflikt


med sikkerhetssonen rundt kraftledningen i syd_ Etaten mener al deue må være moment av betydning ved


vurderingen av om den omsøkte plasseringen kan godkjennes av kommunen.


Det er anført at kunstgresshanens plassering ligger så tett opp til bamehagens uteareal at det vil medføre en


utfordring fur barnehagens dri ft knyttet til sikkerhet. Hensyn til barns sikkerhet når de oppholder seg på


uteoppholdsarealet må veie tungt_ Etter etatens vurdering medfører den omsøkte plassering betydelrge


ulemper for driften av barnehagen
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Det må også bemerkes at en endret plassering av kunstgressbanen ikke vil medføre betydelige ulemper for
tillakshaver. Kunstgressbanen forutseues plassert hovedsakelig over eksisterende parkeringsplass likt


omsøkt plassering, men med en endret vinkling sammenlignet med omsøkt plassering mot nordsyd. Plan-
og bygningsetaten forutsetter at det i ny plassering i forbindelse med søknad om rammetillatelse tas
tilstrekkelig hensyn til eksisterende uteoppholdsomrade for barn slik at ny plassering av kunstgressbanen


ikke medfører en sikkerhosrisiko for barnehagens drift


Etter en samlet vurdering av den omsøkte plassering har Plan- og bygningsetaten kommet frem til at det


foreligger avgjørende grunner til at plasseringen ikke kan godkjennes. Det er etter etatens syn nødvendig a
stille vilkar om endret plassering som ivaretar de konkurrerende interesser i området. Plan- og


bygningsetaten ser der slik at etaten ikke handlet utenfor sin kompetanse etter phl. § 29-4 første ledd i
rammetillatelsen 20.012014.


Dersom Fylkesmannen kommer til et annet resultat mener etaten at feilen i alle tilfelle ikke har betydning
for vedtakets gyldighet jL fvk g 41


Vedrørende anførsler knyttet til høysoentledning


Det er anført at den nærmere plassering av kunstgressbanen burde vært asvento i pavente av avklaring


rundt høyspentledningene i området.


Det presiscres at Plan- og hygningseknen må ta stilling til tiltaket slik det er omsøkt Etaten har ikke
hjemmel for a avvise eller avsla søknaden i påvente av avklaring av hvorvidt høyspentledningene i


området skal legges i bakken.


Vedrørende anførsler kn ttet til universell utform'


Tiltaket er ansvarsbelagt. Plan- og bygningsetaten legger til grunn at ansvarlig søkers opplysninger om at
tiltaket oppfyller tekniske og lovpålagte krav er korrekte jf. phl. § 21-4 første ledd annet punktum jf. § 29-
3. Etaten har ogsa i rammetillatelsen, pa side 6, formsatt at forskriftens krav til universell utfonning
ivaretas.


Vedrørende anforsler om rnanclende atkomstrett 



Det er anfort at ultakshaver ikke har de nødvendige atkomstretter til kunstgressbanen det er gitt


rammetillatelse til, slik at søknaden ma avvises. Overkommandoen AS presiserer i sin klage at tiltakshaver
ikke har noen atkomstrett over ciendom gar. 29 hnE 792 og dermed mangler atkomst til kunstgressbanen.


Av pbl. § 21-6 følger det at søknad om tiltak etter loven kan avvises dersom det «fremstar som klan for
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatreuslige rettigheter søknaden forutsetter».


I forarbeidene til hestemmelsen, Ot prp.nr 45 (2007-2008) s322 flg. er det presisert at det med rrklart»
menes at det må foreligge mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for at tiltakshaver mangler de
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter etter en helhetsvurdering. Etter rettspraksis er det klart at
terskelen for at noe er klart er høy. Etaten bemerker også at forvaltningens plikt til a foreta selystendige


undersøkelser av privatreuslige forhold er svien begrenset.


Sorkedalsveien 148 er en ciendom som strekker seg over et stort område med nere interne veier på
eiendommeQ Det er etablen lovlig atkomst til Sørkedalsveien mot nord, se vedlegg 24. Sorkedalsveien er


åpen for alminnelig ferdsel. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det er cklart» at ultakshaver ikke har de
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter
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Det kan så spørres om kunstgresshanen har tilstrekkelig atkomst i henhold til PhI. § 27-4. Det presiseres at


bestemmelsen ikke hjemler rett for etaten til å avvise søknaden, men søknad om tillatelse kan avslås


dersom byggetornten ikke har tilstrekkelig atkomst.


Det følger av pb1. § 27-4 at «byggetonpen» skal være sikret lovlig atkomst til vei som er åpen for


alminnelig ferdsel eller på annen måte være sikret en vciforbindelse som kommunen godtar som


tilfredsstillende. En naturlig forståelse av «byggelornten» er at det er eiendommen for ornsøkte tiltak som


må være sikret lovlig atkornst og ikke tiltaket i seg sely.


Et sentratt hensyn bak bestemmelsen er å sikre at alle tomter har lovlig atkomst slik at de kan benyttes som


forutsath samt samfunns- og beredskapsrnessige hensyn. Serkedalsveien 148 er en stor eiendom som har


etablert lovlig atkomst til Sørkedalsveient Hvor tiltakshaver ønsker å plassere atkomstveien til banen


internt på sin eiendom er forhold som faller menfor bestemmelsens virkcområde Plan- og bygningsetaten


ser det slik at lovens krav til atkomst er oppfyll i dette tillellet.


Vedrørende anførsel om parkering


Overkommandoen AS anfører at parkering ikke vil kunne forelas pa deres eiendom. Samt at det formsettes


at tiltakshaver har etahlert en løsning for parkering ved kunstgressbanen.


I gjeldende reguleringsplan for området S-384 stilles det ikke krav om parkering. I henhold til pb1. § 28-7


annet ledd skal meareal på hyggetomten «i nedyendig utstrekning» muliggjøre parkering av biler. Hva som


vil være nødvendig må vurderes konkret.


Det er gitt rammetillatelse til en kunstgresshane som hovedsakelig skal brukes av barn og unge i


nærområdet til fotball i fritiden. Den tiltenkte hruk av banen antas ikke å generere stor biltrafikk da


brukerne av banen i stor grad vil ankomme banen til fots gjennom I lusebyskogen. Ut fra tillatelsens formål


kan Plan- og bygningsetaten ikke se at tiltaket skaper et behov ekstra parkeringskrav, slik at lovens krav


ansees oppfylt.


Det bemerkes ogsa at Sørkedalsveien 148 er en stor eiendom hvor det er mulig å opparbcide


parkeringsplass dersom det senere viser seg at bruken av den omstakte kunstgressbane genererer et sterre


behov for parkering enn forutsath


Plan- og bygningsetaten kan ikke se at rammetillatelse til kunstgressbane gitt 20.03.2014 inneholder feil


som mcdfører at vedtaket er ugyldig.


Klagen anbefales ikke tatt til følge.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Avdeling for byggeprosjekter


Plan


Deite dokumentet er elektronisk godkjenf 30.06.2014 av:


Henrielte Olaussen - Saksbehandler


Morfica Lilloe-Salvesen - enhetsleder
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Vedlegg i sak 201105501-88


AvsenderDato Flinavn


1_Klage til Fylkesmannen -
Sørkedalsvelen 148


Nr Beskrivelse


Klage til Fylkesmannen -
1 Sorkedalsveien 148


(Dette dokument)


2 E-Postmelding


3 Soknad om rammefillatelse


4 Gjenpart av nabovarsel


5 Kommentarer


GTilsvar til kommentarer


7 Soknad om ansvarsrett


8 Gjennombringsplan


Manglende dokumentasjon
9 til forhåndsuttalelse - Vann-


og avlopsetaten


10 Anmodning om otalelse


14 Uttalelse Hafslund


15 Uttalelse Htiegh Eiendom


16 Uttalelse ISU Vestre Aker


17 Situasjonsplan


18 Ledningskart


Kommentarer til
19 bemerkninger fra


Fribaftsetaten


20
Kopi dy bemerkninger fra
Friluftsetaten


2 I
Vedlegg vann -
Sørkedalsveien 148


22 S-384


23
Utdrag reguleringskart
Sørkedalsveien 148


24
Oversiktskart avkjørsel
Sørkedalsveien 148


25
Klage på avslag har forf
frem


26 Rammetillatelse


27 E-Postmelding


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 2_E-PostmeldIng


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 3_Søknad om rammetillatelse


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 4_Gjenpart av nabovarsel


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 5_Kommentarer


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 G_Tilsvar til kommentarer


Spor Arkilekter AS 18.04.2011 7_Søknad om ansvarsrett


Spor Arkitekter AS 18.04.2011 8 Gjennombringsplan


9_Manglende dokumentasjon
Spor Arkitekter AS 18.04.2011 til forhåndsuttalelse - Vann-


og avlopsetaten


10_AnmodnIng om ultalelse


11_Referat forhåndsultalelse


12_Samsvarserki æring


13_Uttalelse Bydel Vestre
Aker


14_Unalelse Hafslund


15_Uttalelse HHegh Eiendom


16_Uttalelse ISU Vestre Aker


17_Situasjonsplan


1H_Ledningskart


19 Kommergarer til
bemerkninger fra
Friluftsetaten


20_Kopi av bemerkninger fra
Friluftsetaten


21_Vedlegg vann -
Sorkedalsveien 148


22_5-384


23_Utdrag reguleringskan
Sorkedalsveien 148


24_Oversiktskan avkjørsel
Sorkedalsveien 148


25_Klage på avslag har ført
frem


26_Rammetillatelse


27_E-Postmelding


Spor Arkitekter AS 18.04,2011


11 Referat forhåndsuttalelse Spor Arkitekter AS 18.04.2011


12 Samsvarserkl æring Spor Arkitekter AS 18.04.2011


13 Uttalelse Bydel Vestre Aker Spor Arkitekler AS 18.04.2011


Spor Arkitekter AS 18.04.2011


Spor Arkitekter AS 18.04.201 I


Spor Arki tekter AS 18.04201 I


Spor Arkitekter AS 18.04.2011


Spor Arkitekter AS 18.04.2011


Spor Arkitekter AS 1904.2011


Spor Arkitekter AS 19.04.2011


0105.2011


FylLesmannen i
Oslo og Akershus


Spor Arkitekter AS 20,03.20 14


Huseby idrettspark 10.04.2014


13.03.2013
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Klagebrev ang Huseby
28


kunstgressbane - signert


29 E-Postmelding


30 Klage på rammetillatelse


31 E-Postmeldtng


32 Klage


33 E-Postmelding


Utsatt frist for uttalelse til
34


klage - Sørkedalsveien 148


35 Utralelse til klage


Kommentarer til søkers
36


uttalelse til klage


37 Uttalelse


38 Klage på rammetillatelse


39 Klage på rammetillatelse


40
Vedrørende mulighet for å
anlegge en II-er bane


10.04.2014
28- Kla ebrev ang Huseb
kunstgressbane - signert


10.04.2014 29_E-Postmelding


10.04.2014 30_Klage på rammetillatelse


10.04.2014 31_E-Postmelding


-10.04.2014 32_Klage


25.04.2014 33_E-Postmeldmg


0/05.2014
34- Utsatt frist for uttalelse til
klage - Sørkedalsveien 148


20.05.2014 35_Uttalelse til klage


36 Kommentarer til søkers
28.05.2014 -


uttalelse til klage


05.06.2014 37_Uttalelse


11.06.2014 38_Klage på rammeullatelse


16.06.2014 39_Klage på rammetillatelse


40 Vedrørende mulighet for å
19.06.2014


anl-egge en 11-er bane


Huseby idrettspark


Hoegh Eiendom


Hoegh Eiendom


Bydel Vestre Aker


Bydel Vestre Aker


Spor Arkitekter AS


Spor Arkitekter AS


SPOR
ARKITEKTER AS


Huseby idrettspark


Bydel Vestre Aker


Overkommandoen
AS


Overkommandoen
AS


Byrådsavdeling for
byutvikling


Kopi (uten vedlegg) sendt:
Spor Arkitekter AS, Postboks 5173 Majorstua, 0302 OSLO, spor@spor.no
Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 OSLO, ame@spor.no
Overkommandoen AS, do Hbegh Eiendom AS, Postboks 2416 Solli, 0201 OSLO,
Heidi.Moe@hoegheiendom.no
Huseby idrettspark, Nordengveien 33 B, 0755 OSLO, mn@nordicarch.com
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 148, 0754 OSLO, postmottak@bva oslo.kommune.no
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Bydel Vestre Aker
Sorkedalsveien 150 B
0754 OSLO


Derek rer Var rer (uaksnr):Saksbeh:


201102515-24


Dalo.10.06.2014


Arkivkode.


565


SORKEDALSVFIEN 148, KUNSTGRESSBANE. VEDRØRENDE MULIGHET FOR
ANLEGGE EN I I-ER BANE


Dei vises til bydelens brev av 14.042014.


1reguleringsplan for USAs ambassade i MorgedaIs egen er det i reguleringsbestemmelsenes §
10 gitt et rekkefolgekra‘ om at "Opperadering av parkeringsplassen sor for FO-bygget til
fritidsaktivitet'kunstgressbane" skal være gjennomfort for det gis midlertidig brukstillatelse.
Spor arkitekter søkte om rammetillatelse for en 7-er folballbane den 08.04.2011 på vegne av
Forsvarsbygg og Skifte eiendom. Den 23.112011 skrev Plan- og bygningsetaten til arkitektene
at de opprettholdt kravet om at det må anlegges en 1I-er bane. Plan- og bygningsetaten avslo
soknaden den 08.08.2012 da den ikke tilfredsstiller bydelens ønske om en II-er bane. Det er en
forutsetning i planen at området skal være på 9 daa og utformes etter bydelens ønske.


A slaget ble paklaeet og F>lkesmannen opphevet kommunens  edtak den 11.03.2013.
Fylkesmannen mener reguleringsbestemmelsen i planen for USAs ambassadeikke er presis og


er gitt i en annen regulerinesplan enn den planen som gjelder for området kunstgressbanen skal
plasseres på. Bestemmelsenes § 10 ikke eir hjemmel for å avsla soknaden. Fylkesmannen
skriver avslutningsv is at når ordlyden åpner for tolkning bor det være et moment at uklarheter i
bestemmelsen ikke bør innebære en fordel for kommunen.


Med bakgrunn i Fylkesmannens avgjørelse ga Plan- og bygningsetaten den 20.03.2014
rammetillatelse for anlegging av en 7-er kunstgressbane. Etaten hadde da på nytt gjennomeatt
sakens planmessige og juridiske sider uten ha funnet nocn brukbare alternathe losninger.


Fra det ble sokt rammetillatelse for en 7-er bane har kommunen gjort en rekke forsøk på å få
lagt forholdene til rette for bygging av en II-er bane. leg hadde mote med bydekns ledelse den
24.06.2013 hvor deres synspunkter. som er sammenfallende med idrettens, klart ble uttrykt.
Den 09.08.2013 ble det holdt møte med Skifte eiendom hvor jeg søkte å finne en praktisk
løsning slik at en stor bane kunne realiseres. Også mellomløsninger ble drøftet, men det lyktes
ikke å komme fram til enighet.


[4, radsavdding for u h ikIin Pmmulresse.
FlaJhu.d. 0037 Oslo
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Fortil for dette har det ært moter med idrettslagene og 13 .rådsas deling for miljo 02 samferdsel.


Dette har ikke fort frem og også i lys as 17)Ikesmannens s urderine as reguIeringsp1anens § 10.


ser jeg ikke andre realistiske alternativer.
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Bard Folke Fredriksen
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HØRINGSINNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN MED TILTAKSPROGRAM FOR
GLOMMA VANNREGION


Vannregion G lommas forvaltningsplan med filtaksprogram er lagt w på horing. Se
ou.  annportaIen no' lonima og vedlagte horingsbrev.


Byrådsavdeling for miljo og samferdsel (MOS) har bedt Bymiljoetaten (BYM) innhente
horingsunalelser fra relevame kommunale virksomheter i Oslo. og dereller utarbeide wkast til
horingsultalelse fra Oslo kommune. BYM skal oversende utkastet til Oslos horinuttalelse til MOS
innen 01.10.14. Oslo kommune sin horingsfrist til Vannregionmy ndigheten (Ostfold Ikeskommune) er
31.12.14


Bymiljowaten ber med deue om å ra tilsench eventuelle merknader til den regionale forvaltningsplanen
med t ihaksprogram innen 15. september 2014.
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• Glomma


Høringsparter


Adresseliste


Vår rel.: 2014/4666 - 43406/2014 Deres ret: Dato: 26.06.2014


Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, og


for de norske delene av vannregion Våsterhavet - Høring og


offentlig ettersyn


I henhold til plan- og bygningslovens 4§ 5-2 og 8-3 legges forslag til regional plan for


vannforvaltning for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion


Våsterhavet ut til høring, etter vedtak i Oslo Byråd og Oppland, Hedmark, Akershus,


Buskerud, Sør Trøndelag, Sogn og Fjordane og Østfold fylkeskommuner.


Planforslaget er utarbeidet i fellesskap av vannregionutvalget og nevnte


fylkeskommuner, under ledelse av Østfold fylkeskommune som


vannregionmyndighet (VRM).


Vannforvaltrungsplanene skal vedtas av fylkestingene som en regional plan etter


plan- og bygningsloven og godkjennes senere av Kongen i statsråd. Godkjent plan


skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for


kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen.


Vannforvaltingsplanen er retningsgivende for sektormyndigheters beslutninger i


enkettsaker.


I tillegg til forvaltningsplanene er det utarbeidet regionale tiltaksprogram som


beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres, og av hvem, for å oppnå miljømålene i


løpet av planperioden.


For å få et best mulig grunnlag for å utarbeide og vedta de endelige


forvaltningsplanene er det viktig at høringsinstansene kommer med innspill på


høringsdokumentene. Vannregionmyndigheten ønsker spesielt at det skal svares på


følgende:


Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig på hva som er


hovedutfordringer for vannregionen fremover?


Er rniljømålene tydelige, spesielt med fokus på unntak og utsettelser?


Gir forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram et godt grunnlag for å


forata priariteringer og avveininger for sektormyndigheter og kommuner?


SentralacknInIsuazionen


Postadresst Postboks 2219 E-post. sentralpost@osnoldfir_no


kontoradresst Oscar Peclersersvel 39, Sarpsborg 'nternen hop //59~ astfoldfk_n0/


Telefon 69 11 7000 relefaks: 69 12 65 02 Org.nr.. 974 544 407
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Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig med hensyn på
hvordan dokumentene vil bli brukt videre i forvaltningene av vann og
vannmiljø?
Er koblingen mellom miljømål og øvrige samfunnsmål godt ivaretatt og
synliggjort i forslaget til forvaltningsplan og bltaksprogram?


Plandokumentene er tilgjengelig på nettsiden www.vannportalen.no/glomma.


Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Østfold fylkeskommune.


Høringsuttalelser sendes til Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg,
eller på e-post til sentralpost@ostfoldfk.no innen 31.12.14.


Det gjøres oppmerksom pa følgende:
Om påvirkning fra sur nedbør og kalking som tiltak i Hedmork:
Fylkesmannen i Hedmark har nylig besluttet å stanse all stothg finansiert kalking ov
vannforekomster i Hedrnark fylke. Står nedbør som påvirkning og kalking som tiltok i
forsurede vannforekomster har vært tema gjennom hele plonperioden og er derfor
omtalt flere steder i plondokumentene, særlig gjelder dette for de norske delene av
vannregion Vasterhavet. Dette vil bli endret i løpet av høringsperioden.


Om antall tiltak i tiltaksprogrommet:
Antall tiltok i vedlegg 2 er unøyaktige og stemmer ikke overens med hva som er
presentert i tiltaksprogrom og forvaltningsplan. Dette skol rettes opp men har ingen
vesentlig betydning for prioriteringene.


Med hilsen
A


it e


Per Inge Bjerknes
leder Vannregion Glomma og Grensevassdragene
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Med vennlig IsIsen


Bymiljoetaten


Oslo kommune


Sentralbord 02 180


www.bsmilloetaten.oslo.kommune.no
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Tenk pa milptet og ikke skrot, ut denne e-posten I-ons du ikke må
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Soker: Streken Arkitekter AS Adresse: Headehauesveien 22 3. 0167 OSLO
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Tiltaksard Onnforing


KLAGE OVER KOMMUNENS AVSLAG PA SOKNAD OM
RAMMETILLATELSE TIL OPPFORING AV ENEBOLIG
MED DISPENSASJON FRA REGLILERINGSPLAN


Kommunens avslag pa sok nad om oppfuring av enebolig med dispensasjon fra reguleringsplan er


paklaget av Streken Arkitekter AS og Inge Vlotzfeldt


Det klages pa asslag pa dispensasjon og anfores at avslaget er i sirid med kommunens tidligere


seiledning. sami al silkarene for dispensasjon anws å ære til stede. Det anfores også asgjorende feil


og mangler ved bydelsuGalgetssedtak som ligger III grunn for asslaget.


Klagen anbefales ikke tatt til folge.


Plan- og by grangselaten hehand1er denne sak euer in ndighet lildeli eline revettak n 0 2010
jli kitiadssediak at 29.06.2010. sak 08.2010.


OVERSENDELSE AV KLAGE FOR BEHANDLING


Avslag


Saken har en iSs histunkk. Der hle opprinnelig sukt rammettIlateIser for 10 eneboliger pti lonillen den


01.03.2013. Soknadene innebar en esentlig dispensasjon fra regulen u-grad. som ar regulert til


og dermed betydelig lavere enn ot nue tomter i området. Den ene soknaden innebar ogsa dispensasjon fra


planens krat om by ageas stand minst 10.0 m fra naboluense. jd planent § 11_3.Plan- og hy eningsetaten


godkjente soknaden edtak daten 15.10.2013. hor begrunnelse. se edIege 42.


Vedtak om rammetilIatelse ble paklaget as flere nahoene. Plan- og bygningsetaten opprettholdt


vedtaket i den forheredende klacesaksbehandlingen. og ON ersendte klagen iii behandling i bydelsutvaleet


 ed hydel Vestre Aker Dispensasjonssporsmalet ble behandlet i bydeIsuls aIgets mote den 27 2.2014.


Hyde len fant grunn td i omgjore Plan- og hygningsetatens tedtak 0111dispensasjon. og at slo


dispensasjonen bl.a. med henvisning til graden av overskridelse. totmens eksponerte heliggenhek og
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hensynet til bevaring av vegetasjon og topografi, se vedlegg 63. Plan- og bygningsetaten omgjorde så eget
vedtak og avslo søknadene i omgjøringsvedtaket daten 28.4.2014, se vedlegg 65.


Felles klagesaksinnstilling i 201303310 og 201303319. Saksnummer 201303310 er brukt som hovedsak,


og har alle relevante verllegg tilknyttet.


Til ortentering er det også søkt og godkjent rammetillatelser for oppføring av ytterhgere fire boli ger på


tilstøtende tomter. Disse er omfattet av et annet plangrunnlag og inngår ikke i klagesaken, men er fra


søkers side inntegnet på innsendte situasjonskart og momhusplaner. Klagesaken omfatter kun tiltakene på


gnr. 33 bnr. 2303.


Klager
Plan- og bygningsetaten mottok to separate klager på vedtaket fra henholdsvis ansvarlig søker Streken


Arkitekter AS v/Leon Hanssen, og fra Inge Motzfeldt, Mene Motzfeldt Haldorsen og Knut Motzfeldt.


Begge klagene er datert 20.05.2014.


Plan- og bygningsetaten anser at Magerne har renslig klageinteresse, jf. Ivl. § 28 Motzfeldt m.fl er


Inemmelshavere i ciendommen, mens Streken Arkitekter AS er ansvarlig søker for tiltaket. Plan- og


bygningsetaten anser klagene retddige, jL fvL § 29.


Plan- og bygningsetaten viser til anførslene i klagene. I korthet går anførslene ut på at:


At bydelsutvalget baserer avgjørelsen på et uriktig fakturn. -


o Det vises her til at utnyttelsen I i gger innenfor det som tidligere har blitt akseptert i


området, samt at det er uriktig at endringene krever reguleringsplan.


At bydelsmvalgets begnmnelse er mangelfull.


o Det vises til at flere forhold som er vurdert i etatens vedtak ikke er nevnt i begrunnelsen,


samt at bydelens begrunnelse må anses å være hasert på generelle betraktninger og ikke en


konkret vurdering av saksforholdet.


Det anføres at avslaget strider mot tidligere praksis i området


Det anføres at kommunen ved PBE tidligere har gitt klare signaler om at dispensasjon kan gis Del


anføres også at delingstillatelsen er en klar indikasjon på at man akseptene en høyere utnyttelse.


Det anføres at det må stilles særlige krav til begrunnelse der beslumingen går på tvers av tidligere


tillatt utvikling og praksis


Begge klagerne har også anført at det er grunnlag for å stille spørsmål ved bydelsutvalgets habilitet


saken. Plan- og bygningsetaten kan imidlertid se at deue har blitt konkretisert.


Streken Arkitekter AS har anmodel om fristforlengelse og varslet at de vil komme med ytterligere


merknader. Plan- og bygningsetaten kan imidlertid ikke se å ha mottatt ytterligere merknader eller Mager i
saken.


Kommunens vurdering og anbefaling
Plan- og bygningsetaten bemerker innledningsvis man etter loven ikke kan påberope seg et reaskrav på


dispensasjon. Dispensasjon kan gis dersom vilkårene er tilstede. Hovedregelen er imidlernd at nye tiltak


skal prosjekteres og utføres i tråd med bestemmelser i plan, ag at betydelige avvik som hovedregel bør


behandles i et overordnet perspektiv.
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Ad tidligere sakshistorikk ug presedens 



Klagerne mener at både utbyggingen i nærområdet, kommunens eget delingsvedtak fra 1983, samt


signalene fra et innsendt planinitiativ (som senere ble trukket) taler klart for at dispensasjon bør innvilges


Plan- ng bygningsetaten vurderer imidlertid at tidligere sakshistorikk og presedens i omradet ikke kan


tillegges avgjørende vekt i denne saken. Selv om enkelte av nabotomtene viser at det tidligere er gitt


boydelige dispensasjoner fra Holmenkollvedtektene S-1020, kan det etter Plan- og bygningsetatens skjønn


ikke legges avgjørende vekt på dette. Dispensasjunsvedtakene ligger flere tiår tilbake i tid, og vesentlige


forhold er i mellomtiden endret. Herunder kan nevnes en innskjerpet dispensasjonsbestemmelse gjennum


inntøringen av ny plan- og bygningslov, sanm en innstramming av dispensasjonspraksis og plangrunnlag


for obygging i Holmenkollen. Iska, gjennom innføringen av S-3273 i 1991 og endringer på


kommuneplannivk At det før disse endringene ble gitt tillatelser som var i strid både med dagjeldende


plangrunnlag og dagens ønskede utvikling kan ikke tillegges særlig vekt som argument for dispensasjon.


Plan- og bygningsetaten kan heller ikke se at forholdene knyttet til delingstillatelsen skulle utgjøre en


avgjørende grunn for å innvilge dispensasjom Dispensasjon fra krav om minste tomtestorrelse må anses


som giu ved delingstillatelsen, og dagens tomtestørrelse er ikke til hinder for at det kan uppføres en


enebolig på tomten innenfor regulen u-grad. Plan- og bygningsetaten har heller ikke tatt stilling tilom en


mer moderat dispensasjon kunne innvilges, fæks for å muliggjøre en mer hensiktsmessig hol igstørrelse,


Dette har det ikke vært søkt om. Plan- og hygningsetaten kan ikke se at en delingsfillatelse fra 1981 skulle


forplikte kommunen til å godta en obygging med utnyttelsesgrad nesten 3,5 ganger over den regulene


men en forutgående planprosess, og vurderer derfor at deme argumento ikke kan føre frem.


Ad bydelens behandling og begrunnelse 



Klagerne knytter videre anførsler til bydelsutvalgets begrunnelse, saksbehandling og habili tet. Det anføres


mangelfull begrunnelse, utenforliggende hensyn, samt at hydelens behandling fremstar partisk og at det er


grunn til å mistenke inhabilitet.


Plan- ug bygningsetaten mener disse anførslene ikke kan føre frem. I vedtaket fra bydelsovalget er det


henvist til hensynet til å bevare byens hla-grønne profil, samt at tomten har en fremskun plassering over


Holmenkollveien. Dette er slik Plan- og bygningsetaten ser det relevante hensyn som knytter seg til


tomtens beskaffenhet og beliggenhet, og forholdet til overordnede planstrategier for området.


Begrunnelsen må ses i sammenheng med at Plan- ng hygningsetaten i vedtak og saksfremstilling bI.a.


vektla at tomten hadde en eksponert behggenhet og vegetasjon av betydning for inntrykket av åsens


grønne preg. Bydelen legger videre stor vekt på omfanget av overskridelsen, samt at tiltaket synes å være


utformet på tvers av flere reguleringsbestemrnelser og planens intensjon (onyttelsesgrad,


avstandsbestemmelser samt minste tomtestørrelse). Dette er etter Plan- og bygningsetatens skjønn


relevante hensyn i en avveining av om tiltaket kan godkjennes ved dispensasjon eller um overskridelsen er


så vesentlig at det må ny reguleringsplan til. Bydelens føringer er også innarbeidet ng unlypet i Plan- og


bygningsetatens oppfølging av vedtaket, og forholdet til kriteriene i pb1. § 19-2 er her tydeliggjort. Plan-


og bygningsetaten anser derfor vedtaket tilstrekkelig begrunnet.


Ad habilitet er dette ikke konkretisen, og Plan- og hygningsetaten og bydelsutvalget kan derfor vanskelig


ta stilling til dette,


Om -taenforliegende hensvW 



Plan- og bygningsomen antar at man ved 'utenforliegende hensyn henviser til at bydelen i sedtaket


kommenterer tiltakshavers trefelling pa tomten. Dette er etter etatens skjønn ikke et direkte


utenforliggende hensyn. Det ma her vises til at et av spørsmålene saken reiser nenopp er om hensynet til
'nsens erønne pre,e1 oe bevarine av voretasjon ost terrene i tilstrekkelie grad kan isarelas eiennum


dispensasjork En av fordelene sum kan oppnås gjennom en omreguleringsprosess er at det kan settes
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bestemmelser som i større grad sikrer bevaring og opparbeidelse av vegetasjon på tomten. Gjeldende plan


har ingen slike bestemmelser, men sikrer et grønt preg gjennom svært lav utnyttelse. Bevaring av grønt er


derfor et relevam hensyn ved vurdering av dispensasjon. Plan- og bygningsetaten stilte i opprinnelig


dispensasion vilkår om at en del av den eldre vegetasjonen på toimen ble bevart, og det ble godkjent en


forpliktende utorribusplan som var ment å sikre dette. At tiltakshaver på denne måten selv bryter med


forutsetningene for dispensasjon kan neppe i seg selv anføres som grunnlag for å avslå dispensasjonen,


men er allikevel ikke irrelevant når man skal foreta en helhemvurdering av om dispensasjon i det enkelte


tillelle er forsvarlig eller ikke, og i hvil ken grad viktige hensyn lar seg sikre uten omregulering av tomten.


Konklusion


Tiltaket reiser spørsmål om forholdet mellom dispensasjon og omregulering. Det synes ikke å være


uenighet om at en høyere utnyttelse vil være i tråd med områdets karakter. Uenighewn synes imidlertid å


dreie nmdi hvor høy utnyttelse som er ønskelig, og med hvilke vilkår for utforming, vegetasjonsvern m.m.


Deue er spørsmal som best avgjøres ved en reguleringsprosess. Etter Plan- og bygningsetatens skjønn er


overskridelsen så vesentlig at vilkårene for dispensasjon ikke kan sies å være tilstede. Sakshistorikk som


ligger tiår tilbake i tid kan ikke rokke ved dette. Avslaget er heller ikke til hinder for at eiendommen kan


bebygges. Plan- og bygningsetaten kan derfor ikke se at det er grunnlag for at klagene skulle føre frem.


Klagen anbefales ikke tatt til følge.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
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 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


4/14  


 


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


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


Møtetid: 10.06.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


  


Forfall: Asbjørn Hjertén (F) 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Elin Horn Galtung (H) leder for bydelsutvalget 


Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


 


Jan Wang-Norderud, arkitekt og Øivind Qvale, tiltakshaver tok ordet til sak 36/14 Aasmund 


Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om utvidelse av enkelt 


garasje. Dispensasjon fra reguleringsplan  


 


Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


 


Det var 5 stemmeberettigede tilstede. 
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Frank Aubert (A) som er leder av Vestre Holmens Vel erklærte seg inhabil og fratrådte under 


behandlingen av sak 39/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken. 


 


Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent uten merknader 


 


Informasjon 


 


Det var ingen informasjonssaker til dette punktet. 


 


Eventuelt 


 


Elin Horn Galtung (H) orienterte om arbeidet med ny Åmot bro. 


 


Saker til behandling 


35/14 14/00020-7 
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 12. mai 2014 
3 


36/14 14/00499-2 


Aasmund Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om utvidelse av enkelt garasje. Dispensasjon 


fra reguleringsplan 


4 


37/14 12/00311-6 Åpning av Svenstuveien 7 


38/14 12/01235-23 Kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 8 


39/14 14/00578-1 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 9 


40/14 14/00579-1 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210 10 


41/14 14/00080-7 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 10. juni 2014 
12 
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Saker til behandling 


 


35/14 Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12. 


mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. mai 2014. 
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36/14 Aasmund Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 


søknad om utvidelse av enkelt garasje. Dispensasjon fra reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 36/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 103/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


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


24.02 2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 


regulering hva gjelder utvidelse av eksisterende enkelt garasje til dobbeltgarasje på bolig i 


Aasmund Vinjes vei 36, dispensasjon fra reguleringsplanens § 4. 


 


Klagen fra WANG- NORDERUD arkitekter tas ikke til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse" 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


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


24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 


gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 


vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 


 


Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 


mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 


forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 


 


Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 


bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 


meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 


mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 


arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 


i paragraf 4. 


 


PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 


vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 


derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 


vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 


 


I denne sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 


betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 
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Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 


dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 


bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 


enn ulempene ved tiltaket.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 


bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  


 


Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 


 


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


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


24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 


gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 


vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 


 


Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 


mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 


forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 


 


Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 


bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 


meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 


mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 


arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 


i paragraf 4. 


 


PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 


vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 


derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 


vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 


 


I denne  sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 


betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 


dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 


bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 


enn ulempene ved tiltaket.  
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Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 


bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  


 


Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 


 


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 
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37/14 Åpning av Svenstuveien 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 37/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 114/14 


 


 


Forslag til vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 


Svenstuveien. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 


Svenstuveien, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 
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38/14 Kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 38/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 115/14 


 


 


Forslag til vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 


av kunstgressbane. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 


av kunstgressbane. 
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39/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 39/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 116/14 


 


 


Forslag til vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 


Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 


 


Møtebehandling 


 


Frank Aubert (A) som er leder av vellet erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen 


av saken. 


 


Votering 


 


Det var 4 stemmeberettigede til stede. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 


Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 
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40/14 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 40/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 117/14 


 


Forslag til vedtak 


 


Saken legges frem uten forslag til vedtak. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til brev som sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 


vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 


tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  


 


Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 


med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 


stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 


tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 


selvstendige tiltak. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 


tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Følgende brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 


vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 


tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  


Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 


med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 


stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 


tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 


selvstendige tiltak. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 


tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  
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41/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 10. juni 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 41/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


 


1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 


Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 


2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 


Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 


2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


Oslo, 10.06.2014. 


 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Fylkesmannen i Oslo oe Akershus


Postboks 8111 Dep


0032 OSLO


Duk, 97 07 :014


Ikr4s. r41. 2011 4115-1ref IsÅsno 201215176-59
FM-JOppwisved henvendelse


tiakshch Tt init 1441441nlisalck-Vabkisktsk 511


UTTALELSE TIL FYLKESNIANNEN VEDRØRENDE DEKNING AV
SAKSKOSTNADER - RØAHAGAN 49 A - F


Plan- og bygningsetaten iser til Fylkesmannens bret av 20.05.2014. der det bes om kommunens uttalelse


til krav fra Sameiet Ruahagan 49 vIstyreleder Yngve KYetne om deknine av sakskostnader elter


IbrvaltningsloYen tfvll § 36,


Fylkesmannen har i brev mottatt 23.06.2014 2itt etaten utsatt frist for uttalelse fil 14.072014.


Sameiet Roahagan 49 v siyreleder Yngye Kveine har satt frem kraY om dekning av sakskostnader, til


sammen kr. 44.370.- inkl. mva. Bakerunnen For kravet er ai Fylkesmannen den 02.04.2014 oppheyet Bydel


Vestre Akers vechak 20.06.2013 og Plan- og bygningsetatens etterfolgende omgjorings4edtak ay


09.082013 på bakerunn ay saksbehandlingsfeil og retts.amendelsesfeil.


Plan - og bygningsetatens vurdering
Iljemmel for å tilkjenne dekning av sakskosmader folger fon altninesloven § 36:


- Når et vedtak blir endret til gunst for en part. skal han tilkjennes dekning for vesentliee kostnader som


har væri nodvendige for å endret vedtaket, med mindre endrineen skyldes partens eget forhuld eller


forhold utenfor partens og Mnaltningens kontroll, eller andre sterliee forhold taler mot det.-


Meningen med bestemmelsen er å gi en begrenset adgang til dekning av kostnader knyttet til endring av


vedtak i partens filvor, ikke å holde parten økonomisk skadeslos generelt. Se eksempelvis Lovavdelingens


uttalelse 1649/84 og 2787/98.


Kravet ble fremsatt 22.04.2014, og er innkommet rettithg, jf fv1 § 36 tredje ledd tredje punkt um.


Endret fil gunst for parten 



den aktueLle sak ble Bydel Vestre Akers Yedtak av 20.06.2013 ott elatens etterfølgende omgjøringsvedtak


av 09.08.2013 opphevet av Fylkesmannen. Plan- og bygningsetaten anser vilkaret om yendret til gunst» for


å være oppfy It.


Vesentlighetskriteriet 



V ilkåret om at kostnadene må ha vært vesentliee tolkes vanligvis som en averensnme mot smabelop til for


eksempel porto, kopiering og lienende.


•
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Saksnr: - Side 2 av 3


Kravet gjelder bistand fra Wood Arkitektur + Design AS, og det fremgar av vedlagt dokumentasjon at det


kreves dekning for totalt 39 arbeidstimer å kr 850,- med fillegg av Mval. i forhindelse med klage, samt
dekning av faste papirkostnader (8 % av totalbelop) pa til sammen kr. 2.932,50,- inkL mva. Det samlede
kravet er kr. 44.370,- inkl. mva.


Plan- og bygningsetaten mener at faste papirkostnader må anses som en samlepost for flere utgifter som


hver for seg ikke kan anses som en vesentlig kostnad, og derfor ikke kan kreves dekket. Dersom
Fylkesmannen er av den oppfatning at kostnadene er for høye til å ikke kunne anses som vesentlige, mener
etaten at de uansett ikke 1(an anses som nødvendige. Se nærmere om dette under vurderingen av hvorvidt
nødvendighetskriteriet er opprylt.


For øvrige kostnader anser etaten at vesentlighetskri wriet er oppfylt. Det samlede kravet er etter dette kr.
41.437,50,- inkl. mva.


Nodvendighetskriteriet 



Videre angir fyl. § 36 forste ledd at kostnadene ma ha vært nødvendige for a fa endret vedtaket. Følgelig
kreves del arsakssammenheng mellom de utgifter som parten har padratt seg i klageprosessen og
endringen av vedtaker Ifigifter som er padratt i perioden før det paklagede vethaket er fauer eller etter at


vedtaket er formelt endret, er ikke dekningsherettiget.


Ved vurderingen av hvilke kosmader som er nødvendige, skal det tas utgangspunkt i partenes subjekfive


oppfaming. Det kreves ikke at utgiftene objektivt sett var nødvendige. Vurderingen blir folgelig om parten,
eller partens representant, med rimelighet hadde grunn til å tro at utgiftene var nødvendig for å få endret
vedtaket. I vurderingen skal en se hen til sa kens om fang, betydning og kompleksiter


I den aktuelle sak er det relevante tidsrommet for nar kostnadene må være paløpt fra Bydel Vestre Akers
vedtak 20.0620 13 til Fylkesmannens vedtak daten 02.04.2014.


Plan- og bygningsetaten synes del er vanskelig å identifisere de ulike kustnadene i fakturaene i selve
timelisten. Listen har svært korte beskrivelser av utfort arbeid og fremstar for etaten som noe uoversiktlig.
Timelisten omfatter tilsynelatende totalt 44 arbeidstimer tilknyttet saken, men det kreves kun dekning for
39 av disse. Det fremgår ikke hvilke timer som er kuttet. Etaten opplatter det slik at det kreves dekning tur


arbeid foretatt i tidsrommet 21.05.2013 —05.09.20I1 Kostnader knyttet til arbeid utfort i perioden
21.05.2013 —20106,2013, m.a.o. før bydelen fattez siu vedtak, kan ikke kreves dekket. Etaten oppfatwr det
slik at dette utgjør 5 arheidsfimer utført i mai (etaten antar at delle er de 5 tiniene som allerede er kunetr
og i fillegg 27,5 arbeidstimer utfort i juni. Etaten ser at noen av de sistnevnte timene står oppført samme


dag som bydelen fattet siu vedtak den 200620 14, og pafølgende dag den 2 I Ålit.20 IT I beskrivelsen av
arbeidet star det imidlertid «Forberedelse fil moten og «Befaring og rnmen, og etaten oppfatter det derfur


slik at også deue arheidet er utfort før bydelen fattet sitt vechalc Etæen overlater til Fylkesmannen a
eventuelt bringe nærmere klarhet i dette.


Pa denne bakgrunn mener Plan- og bygningsetaten at kravet bor reduseres med kr 29.218,75,- inkL mvir
(27,5 arbeidstimer) Det samlede kravet er etter dette kr. 12.219,- inkl. mva.


Dersom Fylkesmannen kommer til at de fasur papirkosmadene er vesentlige, må det videre vurderes
hvorvidt de kan anses som nødvendige. Plan- og bygningsetaten har problemer med å se at det er


nødvendig å bruke kr. 2.932,50,- inkl. mva på papirkostnader når det meste av arbeidet og
kommunikasjonen i saken foregår elektronisk. Hoveddelen av denne kostnadsposten knytter seg dessuten
til arbeid som etaten anser at ikke er dekningsberettiget, se over.
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For øvrig anser Plan- og bygningsetaten det som nødvendig for tiltakshaver å ha latt seg bistå av Wood


Arkitektur + Design AS i den utstrekning som her er gjort sett i lys av sakens omstendigheter. Etaten


vurderer det dit hen at nødvendighetskriteriet er oppfylt for resterende kostnader.


Plan- og bygningsetaten kan ikke se at endri ngen av vedtaket skyldes partens eget forhold eller forhold


utenfor kommunens kontroll, eller at det foreligger andre særlige forhold som taler mot dekning av


sakskostnadene.


Konklusjon
Etter dette anbefaler Plan- og bygningsetaten at Sammet Røahagan 49 v/styreleder Yngve Kveine får


dekket sakskostnader etter fvl. § 36 med til sammen kr. 12.219,- inkl. mva_


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for byggeprosjekter


Tett by


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 07.07.2014 av:


Torunn Kansdal Falck-Ytter - Saksbehandler
Jostein Eidsvåg - fungerende enhetsleder


Kopi til:
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B, 0754 OSLO, posmottak@bva.oslo.kommune.no


Roahagan Borettslag v/Yngve Kveinc, Røahagan 49 E, 0754 OSLO, kveine@hotmail.com


Wood Arkitektur + Design, Nobels gate 23, 0268 OSLO, cf@wood.no
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PBE-201215376-59 - Plan- og bygningsetatens uttalelse til
saksomkostningskrav - Røahagan 49 A - F


postmottak@pbe.oslo.kommune.no [postmottak@pbe.oslo.komrnune.no]


Sendt: 7. jull 2014 13 00


Til: fmoapostmoBak@fylkesmannen.no


Kopi: BVA-Postmottak, kveine@hoLma4com; cf@wood. no


Vedlegg: 1_Plan-_og_bygningsetalens41.pdf (2 MB)
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Fyligesmannen
Oslo og Akershus


Ll114
moG. cul4


Oslo kommune. plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum 06 A06,2014
0102Oslo cdasb.


_ 5"?


Juridisk avdeling


Tordenskoldsgate 12
Poslboks 8111 Dep 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
frnoapostmottak@fylkesmannen no
www frnoa no
Organisasionsnummer NO 974 761 319


Deres rel 201105501
Deres dato 30 06 2014
Vår rel 201416142-4 FNI-J
Saksbehandler Jorn-Tornas Einstabland
Direkletelefon 22 00 37 17


Dalo 01 08 2014


Foreløpig melding i forvaltningssak —klage —rammetillatelse


kunstgressbane —gbnr.: 29/4 —Sørkeclalsveien 148


Fylkesmannen viser til oversendelse av ovennevme klagesak.


Kommunen har foretatt en forberedende klagebehandling, hvor klagen ikke ble talt til folae.
Saken er derfor sendt Fylkesmannen som skal ta endelig stilling til klagen. Fylkesmannen kan
ved sin behandling prove alle sider av saken. jf. fon altningsloven § 34 annet ledd,


Klagesaken vil bli behandlet innen 12 uker, jf. Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak
(byggesaksforskriften), endret ved forskrift 27 jan 2012 nr, 107 (i kraft I, juli 2012), § 7-1,
1. ledd bokstav e). 1 samsval med § 7-3 tredje ledd vil partene bli varslet om evt. fristforlengelse


ENentuelle ytterligere kommenturer fru sakens parter kan sendes til Fylkesmannen. Vi ber om at
kommentarene i sa sendes snarest.


Med hilsen


Jorn-Tomas Einstabland
seniorrådgiver


Dokumenteg er elektronisk godklent.
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11/00035-31 - BU-sak 114/14 imning av Senstuveien, midlertidig svar


Sendt: 23 juli 2014 12:25


Heidi Frisvåg
E7


Til: BVR-Postmottak


Kopl: Emar Renaa; Eva Tommervåg


Hei Jan Olsen Nytveit


Jeg viser til brev av 23.06.2014 angående åpning av Svenstuveien. Dette er en sak med forholdsvis lang


historie, mange aktører og motstridende interesser for å åpne veien for gjennomgjøring. Jeg kjenner ikke


detaljer i saken godt nok til å kunne besvare henvendelsen fra bydelen og henviser til saksbehandler Einar


Renaa, som er tilbake igjen 11. 08.2014.


Vennlig hilsen


Heidi Frisvåg


fung. seksjonleder


Gate- og kollektivseksjonen


Tlf. 930 16 240


http://webrnaiLosIo.kommune.no/owat?ae=ltern&t=IPM.Note&id—RgAAAABK19FK... 24.07.2014
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Fylkesmannen anmoder om at saken opplyses nærmere - Oslo kommune -
Lybekkveien 18 - Gnr. 27 bnr. 1768 - klage vedtak støyskjermer


Fylkesmannen viser til oversendelsc av klagesak, jf klagesak oversendt fra Bydel Vestre Aker
datert 04.03.2014 (for ordens skyld vedlagt), og beklager lang saksbehandlingstid.


Det følger av S-4277, jf srnåhusplanen § 12 at det avseltes minimum 100m2 per bocnhet på
eiendommen. A dokumentasjon oversendt i brev datert 07.07.2014, og for så vidt også tidligere
oversendte dokumenter, må det legges til grunn at den godkjente støyskjerrnen vil medføre at tre
av de åtte bocnhetene på ciendommen (boenhetene benevnt som F, G og får mindre enn
100m2 uteoppholdsarcaler. men at det fortsatt vil være over 800m2 uteoppholdsarcaler på
eiendommen.


Etter Fylkesmannens syn fremkommer det ikke uttrykkelig av ordlyden i § 12 hvorvidt det er
krav om at hver ‘iste boenhet mcd tilhorende uteoppholdsareater må ha tilstrekkelig andel arealer
i seg selv, eller om det er tilstrekkelig at detpà eiendommen vises minimums uteoppholdsarealer.


Fylkesmannen anmodcr om kommunens syn på spørsmålet.


Dersom bestemmelsen skal tolkes til å gjelde hver enkelt boenhet. og at tiltaket dermed er


avhengig av dispensasjon for tre boenheter, mener Fylkesmannen at det cr relevant å vite


følgende:


I ) Hvor stort avvik fra § 12 er det tale om?


2) Bebos bocnhetene i dae uten støyskjerming?


Nledfører det riktighet at trerekken mot Arnebratveien er felt- oe i så tilfelle. endrer


dette etatens syn om at det ikke kan tenkes andre plasseringsalternativer på


eiendommen?


Det anmodes om at henvendelsen besvares snarest mulig. senest 07.08.2014.
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Mcd hilsen


Marius Varnnes
seniorradgiver Elisabeth Fredheim Faanes


radgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
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Lybekkveien 18 0771
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KLAGE OVER PLAN—OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PA SOKNAD
OM OPPFØRING AV ENEROLIG OG DISPENSASJON FRA


REGULERINGSPLAN —GRAKAMVEIEN 26


I2 Bk\TLI`2:


Plan- og bygningsetatens asslag p soknad om opproring av enebolig med gat asje er paklaget av


Kluge Advokatfirma DA ved Tarjei Pedersen vegne av tfitakshaver Morten Ringdal.


I klagen er det blant annet anfort al Plan- og hygningsetaten har bygget pa et uriktig laktum ved


urderingen av Dernvirkningen as tiltaket. noe som har forl til at etatens rettsamendelse inkludert


dispensasjonsvurderinger har ha tt et forreilel ulga ngspunkl.


Klagen anberales ikke tatt til folge
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UTDYPENDE SAKSEREMSTILLING


Gjeldende regulering og eksisterende forhold
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsplan for Nedre Vettakollen -


fortetting med særlig hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern (5-4381), B-område, vedtatt av bystyret


11.06.2008. Maksimal tillatt bebygd areal (13VA) er 20 %. For bebyggelse med flate tak er maksimal


gesimshøyde 6 meter. Maksimal tillatt fasadelengde for sammenhengende bygningsvolumer er 16 meter i


område B.


Området består hovedsakelig av eneboliger med store volumer. På denne tomten var det tidligere oppført


del av vertikaldelt tomannsbolig som nå er revet. Den gjenværende del av tomannsboligen står på


naboeiendommen. Tiltaket er plassen tett opp til naboeiendommen i vest og kunne med fordel blitt plassen
noe lenger fra nabo, men plasseringen gir gode uteoppholdsrom og god tilpasning til terreng. Plan- og


bygningsetaten vurderer tiltaket som noc massivt, men byggets formuurykk er innenfor hva som kan


godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven (pb1.) § 29-2 så lenge tiltaket for øvrig holder seg


innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser.


Eiendommen tiltaket søkes plassert på består av et flatt parti og et pani med skrånende terreng mot syd


Naboeiendom mot syd ligger lavere i terrenget, slik at omsøkte tiltak i hovedsak blir plassen høyere enn


bolighus på naboeiendommen. Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket vil være godt synlig fra


omkringliggende områder, og spesielt fra nedenforliggende idrettsanlegg.


Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon dersom rammetillawlse skal kunne


Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene §§ 5.5 og 5.6 første til fjerde strekpunke


§ 5.5 Utforming av bebyggelse
- Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og forger utformes slik ar området


samlet fremstår med el godt helhedig preg, og slik at preger av enkeltstående hus opprettholdes.
- Fasadelengde for sammenhengende bygningsvolumer kan maksimah vrere 16 m i områder merket


A og B og 18 m i områder merker C på plankarter. Fasadelengde måles som yrrerveggenes
normalprojeksjon mot er plan. Dette kon også forklares som bygningsvolumets fasader som
oppriss.


- For at fjernvirkningen skal bli minimal skal bygninger med saltak som hovedregel ha møneretning
som følger av rerrenget. Det tillates ikke rellekterende takbelegg. Del tillates ikke horisontal
avrrapping av fasadelivet (terrassering), men det tillates ut øversie erasje rrekkes rilbake dersom
der bidrar ril en god arkitektonisk løsning i forhold til omgivelsene.
Besremmelsen gjelder også ved rehabilirering og fasadeendring.


§ 5.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder
Der kon tillares inntil følgende grad av tanyuing og byggehøyder:


A - områder:
Maksimum tillau bebygd areal BYA = 15 %.
Makstmum gesimshøyde = 6,0 m, maksimum mønehøyde = 8,5 m.
- B - områder:
Maksimum tillatt bebygd areal BYA = 20 %.
Maksimum gesimshøyde = 6,0 m, maksimum menehøyde = 8,5 m.
- C - områder:
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Maksimum bebygd areal BYA = 24 %.
Maksimum gesimshoyde = 6,5 m, maksimum monehoyde = 9,0 rn.


For bebyggelse med flotetaktillmes maksimum gesimshoyde = 7 m. For bebyggelse med puluak
tillates maksimum gesimshoyde = 7,5 m, laveste gesimshoyde = 6,5 na


Parkeringsplasser på terreng (uten overbygning)skal regnes med i bebygd areal (BYA)med 18
m2 per plass. Minimum 25 % av parkeringskravet per tiltak, dog minst en plass, skol ligge pa
wrreng.


Det gjøres oppmerksom på at det omsøkte tiltaket også er avhengig av dispensasjon fra


reguleringsbestemmelsene vedrørende horisontal avtrapping av fasadelivet § 513. Det vil også måtte søkes


tillatelse 61 opparbeiding av vei jf. pb1. § 18-1.


Soknad om rammefillatelse


Søknaden dated 30.05 2013 gjelder rammetillatelse ti I oppføring av enebolig med innebygget garasje i


Gråkamveien 26. Tomtens areal er 911 1112.Totalt bruksareal (BRA) som følge av tiltaket blir 412 m'.


Totalt bebygd areal blir 182 rn2, hvilket tilsvarer en % -BYA på 20 %.


Det er søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 5.5 og 5.6 for fasadelengde, gesimshøyde og


parkering på terreng/BYA, samt fra veglova § 29.


Det er også søkt dispensasjon fra phl. § 29-4 for plassering av bygning nærmere nabogrense enn 4 meter.


Dispensasjonen er ikke behandlet da det foreligger samtykke fra berørt nabo for omsøkte plassering.


Det vises til ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonene av 11.09.2013 og 25.10.2013, samt


begrunnelse fra Tarjei Pedersen i Kluge Advokatfirma DA av 25.11.2013. novedtrekkene i begrunnelsen


blir gjengitt nedenfor.


Søknad om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshoyde er av ansvarlig søker begrunnet med at


reguleringsplanen § 5,6 må forstås slik at maksimal tillatt gesimshøyde er 7 meter for hele planområdet.


Det er vanskelig å se hvorfor det eventuelt skulle være begrensninger i tillau høyde ved flate tak for


områdene A og B. sammenlIgnet med område C. Byggets utforming, plassering og takform gir gode


funksjonelle og arkitektoniske kvaliteter. Tiltaket bidrar til bevaring av områdets grønne preg, og sikrer


gode uteoppholdsareal både fur egen og tilgrensende eiendommer I tillegg gir tiltakel Inen eller ingen


fjernvirkning, som ved endring av takform vil måtte hli annerledes på en negativ mate,


Søknad om dispensasjon fra maksimal tillaa fasadelengde er av ansvarlig søker begrunnet med at det


omsøkte titraket er plassen og utformet slik at tiltaket og gjenværende del av tomannsbulig mot vest ikke


leses som sammenhengende. Det omsøkte tiltaket har med sin utstrekning og volumopphygging en


tilhørighet til områdets mindre hus. Tiltaket erstatter del av tomannsbolig med fasadelengde som klart


oversteg 16 meter. Tiltaket har i seg selv ikke sammenhengende fasadelengde lenger enn 14,95 meter.


Grunnet sin volumopphygning, med avtrappinger både høydemessig og i fasade, vil bygget oppleves som


vesentlig mindre enn byggets teoretiske tasadelengder.


Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om parkering på terTeng er av ansvarlig søker


begrunnet med at løsningen innebærer at ollatt grad av utnytting på eiendommen ikke øker sammenlignet


med en parkeringsvariam hvor parkering plasseres i en friustående garasje. Synlig volum over bakken øker


ikke dersom en sammenligner den valgte løsning med en garasjeløsning som er mer tradisjonelt plassen


nærmere veien. Den omsøkte løsning innebærer heller ingen omgåelse av bestemmelsene knyttet til grad


av utnytaing.
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Uttalelser fra annen myndighet
Før igangsettingstillatelse gis må tiltaket avklares med hensyn ffitilknytning av stikkledninger for vann og


avløp, samt overvannshåndtering. Tiltaket utloser krav om avfallsplan jf. TEK 10 § 9-6.


Protester
Det forel igger ikke protester til søknaden.


Avslag
Avslag pa søknad om rammetillatelse ble gitt i vedtak 1404.2014. Etter en vurdering av de tre
dispensasjonssøknadene kom Plan- og bygningsetaten frem til at vilkårene for å gi dispensasjonene etter


phk § 19-2 ikke var oppfylt.


Etter etatens vurdering ble hensynene bak reguleringsplanens bestemmelse om maksimal tillatt mone- og


gesimshøyde vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjonen ikke var Idan større enn


ulempene ved tiltaket etter en samlet %Turdering jf. pbl. § 19-2 annet ledd.


Sentrale hensyn bak reguleringsplanen § 5.6 annet strekpunkt om maksimal tillatt mone- og gesimshoyde


er å begrense bygningers høyde og volum for å sikre lys og luft på egen og tilstøtende eiendommer,


opprettholde småhuskarakter, samt å begrense fjemvirkningen av bebyggelsen. I plansaken cr det vurden


at omrade B tåler en lavere fonetting enn område C. Tomten for det omsøkte tiltaket ligger eksponen til og
begrensing av fjernvirkningen vil være viktig ved bygging på denne tomten. Det omsøkte tiltaket får en


meget synlig posisjon. Her blir spesielt hensynet til Ejetnvirkning viktig for å sikre områdets grønne preg.


Oppføring av et bygg med fla« tak som er 1 meter høyere enn fillatt gesimshøyde bidrar til at


fjernvirkningen av bygget øker betraktelig. Bygget vil etter etatens vurdering fremsta som ruvende og


massivt og slik vesenthg tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens hoydebestemmelser.


Fordelen ved å gi dispensasjonen er at man får et romslig hus med øe fulle elasjer. Ulemper ved å gi


dispensasjonen er at hygget vil fremstå meget ruvende og planens intensjun um å begrense fjernvirkningen


i åsen tilsidesettes. Cjennom bestemmelsen om 6 meter gesims- og 8,5 meter monehøyde legges det opp til
å bygge to etasjer, ikke [re fullverdige etasjer som i dene prosjektet. Husets høyde er ikke tilpasset tomten


og åssiden. Det foreligger etter etatens vurdering en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen.


Plan- og bygningsetaten fant at vilkårene for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen § 5.5 om maksimal


tillatt fasadelengde på 16 meter i område B ikke var tilstede. Hensynet bak bestemmelsen om fasadelengde


er å begrense fjernvirkningen av hygget, samt bevare områdets småhuskarakter. Tiltaket vil slik det


fremstår i dag være meget synlig i åssiden og både høyde, volum og lengde vil spille inn pa


fjernvirkningen. Bygget vil fremstå meget eksponen i åsen gjennom sin fasadelengde. Det er vurden at


tiltaket tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen vesentlig.


Fordelen med å innvilge dispensasjonen er at dltakshaver får en bolig med den utformingen som han


onsker. Ulemper ved å gi dispensasjonen er at bygget vil bli lenger enn tillatt og dermed være mer synlig


og dominerende. Det er fullt mulig å få til en løsning som er innenfor tillalie lengde og etaten kan ikke se


at fordelen ved a innvilge dispensasjonen er klart større enn ulempen.


Plan- og bygningsetaten fant ikke at vilkarene for a gi dispensasjon fra reguleringsplanen § 5.6 fjerde


strekpunkt og kravet til at minimum 25 % av parkeringskravet per tiltak, men minst en plass, skal ligge pa


terreng var oppfylt.


Etaten viser til forarbeidene til reguleringsplanen hvor det fremkommer at bestemmelsens hensikt er å


sikre at en viss del av tomten forblir ubebygd og dermed sikre områdets grønne preg. Det er videre viktig a
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sikre al store deler av tomten ikke legges ut for parkering. Det er derfor krav om at parkering skal


medregnes i BYA med 18m2. Plan- og hygningsetaten vurderer at hensynet bak bestemmelsen vesentlig


tilsidesettes i dette tilfellet da parkeringen er lagt inn i bygningskroppen. Overbygging av


parkeringsplassen fører til at eiendommen behygges med ytterligere 18m2. Elendommen er allerede


presset maksimal ng en overskridelse av BYA vil føre til at eiendommen oppleves ytterligere fortettet,


Bygget slik det er prosjektert i dag har ef bruksareal på 412m2. En kan derfor vanskelig finne fordeler ved


å innvilge en dispensasjon på å overstige BYA på en allerede godt over gjennomsnittet stor enebolig. Det


foreligger dermed en klar overvekt av ulemper og dispensasjonen kan ikke innvilges.


Klage
Vedrørende gesimshøyde 

Klage på avslag på søknad om rammetillatelse av 14.04 2014 er påklaget av Kluge Advokatfirrna DA ved


Tarjei Pedersen på vegne av tiltakshaver Morten Ringdal i brev 05.05.2014. Klagen er fremsatt redidig jf.


forvaltningsloven (fvl.) 29 og klager har rettslig klageinteresse jf. tvI. § 28.


Klager anfører at Plan- og bygningsetaten har lagt til grunn et uriktig faktum pa et avgjørende punkt, ved


vurderingen av tjernvirkningen. Det har ført til at etatens reusanvendelse inkludert


dispensasjonsvurderinger knyttet til tiltakets høyde, fasadelengde og størrelse har hatt et forfellet


utgangspunkt,


Etter klagers syn er sakens faktum at tomten for det omsøkte tiItak ligger skjult bak andre Mendommer


med påstående bebyggelse, og kollene i Tennisveien og Grimelundsveien. Del eksisterer også trær og


annen grøntstruktur på andre eiendommer som hindrer eventuell tjernvirkning. Klager peker også på at det


omsøkte tiltak vil være mindre eksponert enn det bygg som etter tillatelse fra kommunen har blitt revet i


den hensikt å kunne bygge det nmsøkte. Fjernvirkningen av det omsøkte tiltak vil være mindre enn


eventuell ljernvirkning av tidligere bebyggelse på eiendommen.


Klager finner det overraskende at Plan- og bygningsmaten unnlater å vektlegge at oppføring av et bygg


med saltak med moneheyde på R5 meter vil innebære et større volum og gjennom det øke fjernvirkningen.


Tiltakshaver stiller ngså spørsmål ved Plan- og bygningsetaten sin tolkning av hvilken takhøyde snm er


tillatt for flate tak i B-områdene. Etaten har ved flere anledninger gi u ciltakshaver informasjon om at


maksimal tillatt gesimshøyde ved flatt tak er 7 meter.


Klager fremhever at den uklarhet som har vært knyttel til forståelsen av reguleringsplanens


høydebestemmelser viser at det neppe har blitt loretatt avgjørende analyser og vurderinger av


konsekvenser av flate taks høyder i B og C områdene. Det er derfor ikke grunnlag tor den uttalelse Plan-


og bygningsetaten fremsetter i avslaget om viktigheten av å sondre mellom tillau høyde i B og C områdene


for hus med flate tak. De lokale topograliske forhold i det umiddelbare natrområdet viser hvorfor 7 meter


gesimshøyde i Gråkamveien 26 ikke vil kunne ha den fjernvirkningen som etaten har lagt til grunn.


Vedrørende fasadelengde 

Klager viser til sin gjennomgang av fjernvirkningen foran og redegjørelse sendt etaten 11.09.2013, samt


møte med enhetsleder 1 forkant av innsendt redegjørelse.


Det er fra tiltakshavers side vist til at utformingen av det omsøkte tillaket lar hensyn til tomtens vinkel,


stmyelse og helmng, samt nahobebyggelsen. Bebyggelsens oppdeling og vinkel ble valgt for å få et


harmonisk resultat som tilpasset seg lokale forhold, herunder tomtens vinkel og begrensning av


fjernvi rkning.
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Klager viser cil at Plan- og bygningsetaten i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for
området 5-4381 fra et faglig standpunkt ikke foreslo innføring av begrensninger av fasadelengder Dette
fordi etaten var klar over at en begrensing av tillatt fasadelengde vil kunne medføre uenskede
arkitektoniske løsninger og byggverk med mindre man foretar en helhetsvurdering.


Klager påpeker at sentralt for dispensasjonssøknaden er også det faktum at de omsøkie bygget vil være
blant de husene nabolaget med kortest fasadelengde. Det omsøkte tiltak erstatter en del av tomannsbolig


som hadde ca. 29 meter fasadelengde.


Avgjørende i clispensasjonssøknaden er det faktum at topografien og nabobehyggelsen foran prosjektet


begrenser utsyn og fjernvirkningen, sl tk at den fjernvirkning Plan- og bygningsetaten gjør gjeldende ikke
vil kunne oppfattes med en slik lengde fra noen av de steder prosjektet er synlig.


Vedrørende oarkering på terreng og BYA 

Klager bemerker at tiltakshaver lidlig i prosjekteringen tok opp spørsmålet vedrørende forståelsen av
kravet til parkering på terreng i reguleringsplanen § 5.6 med etaten Plan- og bygningsetaten avga en
skriftlig bekreftelse og tiltakshaver forholdt seg lojalt til dette. Spørsmålet ble også diskutert i møte med


enhetsleder. Tiltakshaver redegjorte i epost 25 11.2013 for hva som oppfattes å være korrekt
reusanvendelse. Ttltakshaver fastholder at begrepet «parkering på terreng» ikke er til hinder for
overbygging i form av carport, garasje eller hvor garasjen er en del av husets første etasje.


I epost 25 11.2013 anføres det i hovedsak at ordlyden i Småhusplanen § 10 femte ledd og
reguleringsplanen for Nedre Vettakollen 5-4381 § 5.6 fjerde strekpunkt må forstås likt da ordlyden er
utformet I i kt. Det bemerkes at Plan- og bygningsetaten to ganger har bekreftet at ordlyden «parkering på


terreng» skal forsås slik at garasje innlemmet bolig oppfyller bestemmelsens krav. Videre viser
utomhusplanen at det er gjon tilgjengelig et betydelig areal til både snuplass og biloppstillingsplasser på
terreng for blant annet å kunne håndtere gjesteparkering.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling


Vedrørende forståelsen av § 5.6 annet strekounkt 

Reguleringsplanen § 5.6 regulerer tillatt utnyttelsesgrad og høyder i planområdet. Området er delt inn i A.
B og C omrader, hvor Gråkamvelen 26 ligger innenfor B område. Bestemmelsen er bygget opp av fem
strekpunkter.


Av strekpunkt nummer to fremgår det at maksimalt tillatt bebygd areal i området er BYA 20 %,
maksimum gesimshoyde = 6,0 m og maksimum mønehøyde = 8,5 m. Strekpunktet gir ingen særlig
anvisning for maksimal tillatt gesimshøyde for bygninger med flatt tak. Plan- og bygningsetaten forstår


bestemmelsen slik at gesimshøyde = 6.0 meter angir maksimal tillatt gesimshøyde for bygninger med flan
tak i område B.


Det har i saken vært uklart hvorvidt bestemmelsen om maksimal gesimshøyde 7,0 meter for bebyggelse


med flate tak i § 5.6 tredje strekpunkt som gjelder for område C ogsa får anvendelse i område B. Plan- og
bygningsmaten har gitt tiltakshaver ulike tilbakemeldinger knyttet til dette, og ser at dette har medført
ulemper for tiltakshaver. Etaten mener imidlenid a den uklarhet som har vært knyttet til forståelsen av


tredje strekpunkt j § 5.6 ikke har sammenheng med manglende analyser og vurderinger av konsekvenser
av flate taks høyder i B og C områdene i plansaken.


I brev til Byrådsavdeling for byutvikling 02 05 2005 foretar Plan- og bygningsetaten en vurdering av
sondringen mellom A, B og C områdene når det kommer til de foreslåtte gesims- og numehøyder. Etaten
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viser der iii at C områdene er de områdene innenfor planen som er lite eksponert og således de områdene


som er mest lik områdene som reguleres av småhusplanen_ Disse områdene har derfor fått et høyere


maksimalt bebygd areal, samt høyere mene- og gesimsheyde enn A og B områdene. I høringsforslaget


sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdelingen for byutvikling 13.05.2005 fremgår det klart at


hensikten med endringen av ordlyden i strekpunklet vedrørende C områdene var å oppnå samsvar med


Småhusplanen kun for dette området. Av forstaget fremgår det klart at bestemmelsene for C områdene,


også bestemmelsen for flatt tak, kun skal ha virkning for dene området. Forslaget til ny ordlyd i brev


13.05.2005 er lik den vedtatte ordlyden i planen.


I byrådssak 170/07 som gjelder reguleringsplanen for Nedre Vertakollen, vises det i saksfremsnningen


at det i byggeområde for boliger foreslås at tillatt grad av utnyiling varierer avhengig av tomtens berydning
for fjernvirkningen. Det vises også 61 al planområdet utgjør en markant rygg som en fortsettelse av


VeRakollen. Sørskråningen, som Gråkarnveien er en del av, er svært synlig fra store deler av byen og en


ylktig del av den grønne rammen rundt byen. Videre ultales det at planforslaget vil medføre al eksisterende
vegetasjon og landskap får større betydning og bedre beskyttelse ved frarmidig utbygging enn i gjeldende


regulering


Plan- og bygningsetmen forstår forarbeidene til reguleringsplanen slik at det klart må skilles mellom tillatr
møne- og gesimshøyde i områdene A, B og C. Når det i områdene A og B stilles strengere krav til


maksimal møne- og gesimshøyde er det et resultat av en vurdering av hvor eksponert områdene ansees å


være og konsekvensene av a tillate høyere bebyggelse. Bakgrunnen for planen og hensikten med å gi en


særskilt pIan for Nedre Vertakollen må sles å ligge til grunn for de ditterensierte byggehøydene i planen_


Plan- og bygningsetalen legger til grunn at § 5.6 må forstås slik al maksimal gesimshøyde = 6,0 meter


gjelder for hebyggelse med flate tak innenfor område B_ Dut omsøkte tiltak har maksimal gesimsheyde 7


meter og er derfor avhengig av dispensasjon.


Vedrørende dispensasjon fra reguleringsplanen § 5_6 annet strek t.u114
bljemmelen for å dispensere fremgår av pbl. § 19-2. Av bestemmelsens annet ledd følger der at


dispensasjon kan gis dersom hensynene bak hestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens


formålshestemmelse ikke hlir «vesentlig tilsidesatt». I tillegg må tordelene ved å gi dispensasjonen være
«klart større» enn ulempene eller en samlet vurdering.


I forarbeidene til loven, Ot.prp.nr.:32 (2007-2008) s.242, er blant annet følgende ultalt om loykravet:


vAndre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. VilkOret ((scerlige grunnery i gjeldende
.§7 er erstoner med en mer detaltert angivelse som klargjør og strammer inn dispen.sasjonsudgungen. Det
må kreves ot hensynene bak den bestemmelse det dispenseres fra ikke hlir vesentlig tilsideson. I tillegg ma
det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket ma vurderes opp mot ulempene. Dagens §7
blir praktisert slik oi det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekh men etter den nye bestemmelsen
må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjom Ordvalgei innebærer at det normalt
ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen dæ søkes dispensasjon fra
fortsatt gjør seg gjeldende med szyrke.» (Etatens understrekning.)


Lovgiver har ved lovendringen tatt sikte på å stramme inn dispensasjonsadgangen. Det må påvises en klar
støfte tordel ved å gi dispensasjonen frem for å avslå. Det presiseres i den sammenheng at individuelle


forhold ng behov normalt ikke vil være tungtveiende. Bygningsmyndighetenes oppgave er å styre


arealbruken og forvalle et regelverk for hygninger og konstruksjoner sum oppføres i et livslangt


perspektiv, mens eierforholdene pn stedet ofte vil være skiftende_ Individuelle forhold skal av den grunn


som hovedregel ikke tillegges saerlig vekt.
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Ved vurderingen av hvorvidt dispensasjon kan gis må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt


hensynene bak hestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, vesentlig


tilsideseues dersom dispensasjon gis og det må vurderes om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart


større enn ulempene etter en samlet vurdering. Bestemmelsen oppstiller to vilkår, som begge må være


oppfylt dersom dispensasjon skal kunne gis. Dersom vilkårene etter § 19-2 annet ledd er oppfylt er det


opptil kommunens frie skjønn å avgjøre om dispensasjon gis eller ikke.


Reguleringsplanen for Nedre Vettakollen, S-4381, er utarbeidet som en oppfølging av hystyrets vedtak av


15.02.1995 om en diflerensien fortetting i småhusområdene i ytre by. Nedre Vettakollen ligger i


omradekategori 2 nområder undertagt sterlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern». Hensikten med
reguleringsplanen for Nedre Vettakollen er å sikre at områders grønne preg og dermed byens


karakteristiske gronne ramme blir ivaretalt ved videre fortetting. Differensiering i tillatt grad av utnytting


og hyggehøyder er foretatt ut fra en vurdering av tomtenes betydning for fjernvirkningen. Omradene


kategori B ansees å ha en ikke uhetydelig hemvirkning for omgivelsene, Høyde og


storrelsesbegrensningene i område B er et direkte resultat av disse hensynene. Bakgrunnen for


reguleringsplanen og hensikten med reguleringen tilsier ener Plan- og bygningsetaten sin vurdering


forsikfighet med å dispensere fra planen.


Det bemerkes ogsa at planen vedtatt 11.06.2008 må ansees som en relativt ny plan. Planens unge alder


tilsier at hensynene bak reguleringsplanen fonsatt gjør seg gjeldende med styrke, slik at det normalt ikke


skal være anledning til å gi dispensasjon


Til klagers anlørsel om at det er lagt til grunn et urikrig faktum vil etaten hemerke at Grakamveien ligger i


en skråning, omtalt som sorskrånmgen i byrådssak 170107. Eiendommens plassering medlører at


bebyggelsen foran i Gråkamveien 30 ligger betydelig lavere enn det omsøkte tiltak , noe som er godt synlig
pa snuasjonstegningene innsendt sammen med søknad om rammetillatelse. Overside tak i Grakamveien 30
ligger lavere enn tormen i Grakamveien 26, noe som medforer at det omsøkte tiltak ikke kan sies ligge


skjult bak foranliggende eiendommer som Mager hevder. Kollene i Tennisveien og Grimelundsveien


bldrar heller ikke til at Gråkamveien 26 fremstår som skjult bak andre eiendommer. Klager viser til at trær
og annen grontstruktur pa andre elendommer hindrer evenmell hernvirkning. Plan- ng hygningsetaten er


enig i at beltet med gronnstruktur som går langs eiendomsgrensen mot øst vil bidra til å dempe


hernvirkningen av tiltaket mot ost Imidlertid er Gråkamveien 26 og nedenforliggende eiendom i nr. 30


sparsomt heplantet, noe som medfører at hernvirkningen av Ultaket i retning syd og vest ikke kan sies å


være avdempet av grønnstruktur.


En økning I gesimshoyde pa I meter vil gi en ikke ubetydelig økning i Ultakets fjernvirkning. Ener etatens
vurdering blir hensynene bak § 5.6 annet strekpunkt vesendig tilsidesatt dersom dispensasjon til


gesimshoyde 7 meter gis.


Fordelen ved a gi dispensasjonen vil være at Ultakshaver oppnår en romslig holig med 1re fullverdige


etasjer og rom som far godt med lys. Det bemerkes at individuelle forhold som hovedregel ikke skal


tillegges særlig vekt.


Ulemper ved a gi dispensasjonen er at boligen vil fremstå svært høy og ruvende pa tomten.


Fjernvirkningen av det omsøkte tiltak vil på denne tomten hli slor. Noe som ikke er i trad med


intensjonene bak reguleringsplanen Hoydebestemmelsene i § 5.6 annet strekpunkt legger opp til at det


hygges i 2 etasjer, ikke 3 fullverdige som i dette tilfeller. Selv om en holig med monehøyde pa 8,5 meter


hvor monet følger sorskråningen vil oppta et storre volum vil fiernvirkningen av en bolig med flatt tak


over 3 fullverdige etasjer vendt mot syd bli vesentlig større. Boligens fasade mot syd har store
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vindusflater. Husets hoyde og fjernvirkningen det gir er ikke tilpasset tormen og sorskraningen. Euer Plan-
og hygningsetaten sin vurdering foreligger det en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen.


Etter etatens vurdering vil den ornsøkte dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak § 5.6 annet


strekpunkt og formålet med reguleringsplanen for Nedre Vettakullen. I tillegg foreligger det en klar


overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen. Konklusjonen er at dispensasjon til oppføring av eneboligen


med 7 meter gesimshoyde ikke kan gis.


Vedrørende fasadelengde 



Hensynet bak reguleringsplanen q 5.5 annet strekpunkt om maksimal tillatt fasadelengde 16 meter i


omrade B er a begrense fjernvirkningen av bygget, sikre områdets grønne preg, samt bevare ornradets


småhuskarakter. Tiltaket vil med 19 meter fasadelengde bli svært synlig i assiden og bade hoyde, volum


og lengde vil ha betvdning for fjernvirkningen. Tiltaket vil fremsta som meget eksponen i åsen gjennom


sin fasadelengde. Plan- og bygningsetaten ser det slik at en dispensasjon nI 19 meter fasadelengde i


ontrade B vesentlig vil tilsidesette hensynene bak § 5.5 og lormålet med reguleringsplanen for Nedre


Vettakollen.


Fordelen ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får en bolig med den utforming han ønsker.


Ulemper ved a gi dispensdsjonen er at bygget blir lenger enn tillatt og dermed mer synlig ug dominerende.


Etaten vurderer at det er fullt mulig å prosjektere en løsning som er innenfor tillatt fasadelengde på tomten.


Klager påpeker at det omsøkte tiltaket i Gråkanweien 26 er blant husene i nabolaget med konest


fasadelengde. Til deue vil etaten bemerke at forslaget om å innføre en begrensning i fasadelengde på 16


meter ble fremmet av etaten etter en vurdering av representative fasadelengder pa bebyggelsen i


Vettakollen-området, det vises til brev fra Pldn- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling av


13.05.2005.1 reguleringssaken ble det ogsa lagt vekt på at en restriksjon pa tillatt fasadelengde ville hidra


til å ivareta de særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern som gjør seg gjeldende for planomradet.


At det omsøkte nhak i Grakamveien 26 har kortere fasadelengde enn enkelte av de nærliggende hus kan


ikke fa hetydning for hvorvidt det skal gis dispensasjon fra reguleringsplanen § 5.5.


At det omsøkte tiltaket erstatter del av tomannsbolig med ca. 29 meter fasadelengde kan heller ikke


tillegges betydning ved vurderingen av om det kan gis dispensasjon etter gjeldende reguleringsplan. De


hensyn Som ligger bak gjeldende regulering ma ivaretas uavhengig av tichigere forhold på eiendommen.


Etaten bemerker at gjenværende del av tomannsholigen på nahoeiendommen sammen med det omsøkte


tiltak med fasadelengde på 19 meter samlet vil gi en vesentlig større hernvirkning enn den tidligere


tomannsboligen.


Som papekt ovenfor ligger tormen svært utsan til hva gjelder hernvirkning fra eiendommen, det er arsaken
01 at eiendommen ligger i omrade B. Plan- og bygningsmaten er ikke av den oppfatning at tupograh og


nabobebyggelse foran prosjektet vil begrense hernvirkningen som ville fulgt av tiltaket.


Plan- og hygningsetaten vurderer tiltaket slik at hensynet bak § 5.5 og formalet med reguleringsplanen blir
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved å gi


dispensasjon foreligger det en klar overvekt av ulemper ved å gi dispensasjonen. Konklusjonen er at


vilkarene for å kunne gi dispensasjon fra § 5.5 ikke er oppfyll.


Til klagers anførsel om at Plan- og bygningsetaten i forbindelse med marbeidelsen av reguleringsplanen


ikke foreslo innføring av begrensninger i fasadelengder vil maten vise til al brev tra Plan- og


bygningsetaten til Byrådsavdeling for bytavikling av 13.05.2005 hvor elaten fremmer forslag om 16 meter
fasadelengde for områdene A ug B. Det er riktig som klager frembever at ugså munge uonskede virkninger
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en slik reguleringsbestemmelse ble surdert, men etaten kom etter en taghg urdenng trem til at Fllan


kunne loresla en begrensning i lasadeleugde. Begrensning i ollau lasadelengde ble taa inn planen ut tra


et tinske om a ta Irern at omradel er underlagt særlige henss n til landskaps- og segetasjonssern i likhet


med Nordstrandskraningen. Plan- g bgningselaten viser til at hensvnene bak bestemmelsen li WIsall gpir


seg gjeldende med sts rke og mener at den laglige s urderingen som ligger hak den vedtaue ordls d er med


pa d bekrette betydningen as hestemmelsen. noe som Olsier at dispensasjon ikke hor gis.


Vedrorende garasje pa terreng BY 



Plan- og hs gningsetaten il bemerke at en reguleringsplan med olhorende regulenngshestemmelser tat


an‘endel,e tor det geograliske omradet planen gjelder. Det innebærel at reguleringsplan S-1110


Smallusplanen ihke far ansendelse I jr elendommen i Grakamveien 16. Regulenngsheswnimelsene om


krav al parkering pa terreng og euerlolgende praksis knytlet ol deue lar ikke anvendelse pa eiendommen


for det onisokte ultaket. Det er reguleringsplan S-1381 og den etterfolgende ptaksis knsuet til torstaelsen


av denne som far anvendelse.


Etaten er (1‘: den oppfauling at oidlvden i 13.6ljerde strekpunkt oRarkeringsplas,er pu rerreny


overhygn ing). sammenholth med ordls den <alinirnum 25% ov parkeringskrave, per rinak, dog mino en


plass. ligge pa lerreng” ma lorstas slik at minst en parkeringsplass skal ligge pa terreng uten


overhs gning Det innehærer at reguleringsplanen stenger for at samtlige paikenngsplasser knyttet et


ultak kan rerhvgges. eller inkludetes i hebsggelsen slik som i onisokte


1 lorarheidene til§ 3.6 fjerde strekpunkt. Horing a torslag ul mindre endringer i lorslag til


reguleringsplan tor Nedre Venakollen a IS.01.2008. fremgar det at henss nene hah bestemmelsen liii


niuist en parkeringsplass pa terreng 'dra sikre at det alrettelegges gjesteparkering pa den enkelte eiendom


slik æ parkering iumradets smale gater unngas. 1tillegg var hensikten med a medberegne parkeringsa real


behsgd dreal a sikre at en INS del a tomten torble ubebygget og si i k sikie omiadets gronne preg. Vs


fin .1]beidene ser at henss nene bak 11.6Irerde strekpunkt kns aer seg konkret til lorholdene ioneadet


for reguleringsplanen. Det tilsier at lorstaelsen as § ID i Smahusplanen ikke kan ta betvdning Iiir


forstaelsen as § rt.6 fjerde strekpunkt i S-4381.


Dersom samthge parkeringsplasser innlemmes i bolig innebærer deue at de ikke er len tilgaengelige tor


gjester. Etaten ser det slik at hensynene hak S.6 fjerde strekpunkt vesentlig ti Isideseues dersom det gis


dispensasjim fra kravet om mitls1 en parkeringsplass på terreng.


Fordelen ved a gi dispensasjon Ira kravet til parkering pa terreng vil være at tillalkshaver Iår hebygge


elendommen med yaerligere Eiendommen er allerede presset nia ksimalt ng en overskridelse av


BYA vil fore til at eiendommen oppleves ytterligere fortettet. Bygget Ik det er prosjektert i dag har et


hruksareal på 412n12. En kan derfor vanskelig linne fordeler ved innvilge en dispensasjon på å overdige


BYA pa en allerede godt tiver gjennonisnittet stor enebolig. Det foreligger dermed en klar overvekt av


ulemper og dispensasjonen kan ikke innvilges.


Til hemerkningen om at Plan- og bygningsetaten tidligere har gitt avvikende svar pa sporsmalet oin


lorstaelsen dy kravet n I parkering pa terreng er dette beklagelig. Dette skyldes hIant annet usikkerhet
knyttet til lorstaelsen av ordlvden i § 3.6 vurdert opp mot praksis etter smahusplanen q 10. Etaten er


imidlerod av den opplatning at usikkerheten knvuet til kravet om parkering pa terreng for behandlingen av


soknaden om ollatelse ikke har irket inn pa den dispensasjonsvurdering som er toretau jt.tvl 41. Det er


elatens surdenng at kraset um parkei ing pa terreng ivarelar så serarale henss n bak reguleringsplanen at en


dispensasjon uansett Ikke bor
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Til klagers anførsel i redegjørelse 25.11.2013 vil etaten bemerke at simasjonsplan D-01 daten 1205.2013


kun viser snuplass i tilknytning til garasje. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det er gjort filgjengelig


et betydelig areal il biloppsifilingsplasser på eiendommen.


Etter en samlet vurdering av de tre omsøkte dispensasjonene har Plan- og bygningsetaten kommet til at


vilkårene for å kunne gi dispensasjonene ikke er tilstede jf. pbl. § 19-2.


Klagen anbefales ikke tatt dl følge.


Vedtakskompetanse


Bystyret tildelte j vedtak av 17.06.2009, sak 201, byuiviklingskomiteen som fast utvalg jf. kommuneloven


§ 10 nr. 2, kommunens myndighet iht plan- og bygningsloven § 1-9 om å endre/omgjøre og avgi uttalelse
til klageinstansen på Idage over gitte eller avslåtte dispensasjoner fra arealplaner. Klagen forelegges av


byrådet for komiteen. Dersom byumiklingskomiteen opprettholder Plan- og bygningsetatens vedtak, skal


saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.


Denne myndighet er videredelegert dl Bydel Vestre Aker ved bystyrets vedtak av 26.01 2011 sak 19 der


det blant annet fremgår


- Ener deue er bystyrels vedtak:


I. Bystyret vedtar at prøveordning med overføring av ansvaret for politisk behandling av klagesaker i
byggesaker fra byrådet/byutviklingskomiteen til tre bydelsutvalg vedtatt av bystyret 26.11.2003, sak 420,
vedratt forlenget av bystyret 03.05.2006, sak 153, og veMau forlenget med presiseringer av bystyret
17.12.2008, sak 464, forlenges frem til endelig evaluering foreligger og bystyret har tatt stilling til om
prøveordningen skal avsluttes, forlenges yuerligere eller utvhies, eventuelt innføres som en permanent
onin ing. "


Forslag til vedtak


«Bydelsutvalget ved Bydel Vestre Aker finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av
14.04.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon fra gjeldende


regulenngsbestemmelse § 5.5 vedrørende fasadelengde og § 5.6 vedrørende gesimshøyde og krav til


parkering på terreng, for oppføring av enebolig med integrert garasje.


Klagen fra Tarjei Pedersen fra Kluge Advokatfirma AS på vegne av tillakshaver Morten Ringdal anbefales
ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.»


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Avdeling for byggeprosjekter


Plan


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 02.07.2014 av:


Henriene Olaussen - Saksbehandler
Jostein Eidsvåg - fungerende enheisleder
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21 5-4381


22
Utdrag Situasjonskart
Gråkamveien 26
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Veileder - Reguleringsplan for Kluge
36 småhusomrader i Oslos ytre by Advokatfirma


- S-4220 DA


Stein
Halvorsen AS


Kluge
38 Klage på avslag Advokatfirma


DA
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17.09.2013 27_Snitt B-B


17.092013 28_Snitt C-C


17.09.2013 29_Snitt D-D


17.09.2013 30_Fasade øst


17.09.2013 31_Fasade nord


17.09.2013 32_Fasade vest


17.09.2013 33_Fasade syd


29.10 2013 34_E-Postmelding


16.12.2013 35_E-Postmelding


36_Veileder Reguleringsplan
16.12.2013 for småhusområder i Oslos ytre


by - 5-4220


14.04.2014 37_Avslag


08.05.2014 38_Klage på avslag


23 Grunnplan


24 Plan 1 etasje


25 Plan 2 etasje


26 Snitt A-A


27 Snitt B-B


28 Snitt C-C


29 Snitt D-D


30 Fasade øst


31 Fasade nord


32 Fasade vest


33 Fasade syd


34 E-Postmelding


37 Avslag


Kopi (uten vedlegg) til:
Kluge Advokatfinna DA, Posiboks 1548 Vika, 0117 OSLO, osto@Iduge.no
Stein Halvorsen AS, Sagveten 21 A, 0459 OSLO, magnus@sh-arkitekter.no
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Oslo kommune
Plan- og 1”gningsetaten


Melbye Arkitekter AS


Ilau:manns gate 16


0182 OSLO


ESTREAKER


Dok.nr.:


Arkw:


Vai ]cl haLni IK 14: NaLbeli knna Holr \jkj  kotle 5:1
Oppgi. alllid  ed hvinvntlykr


ggeplass: MALTROSTVL1128 6 Etendong 33 1026


1iltakshaver: TUrnsaalen barnehaue AS Adresse: Malposhelen 6. 0286 OSLO
Soker. Hule Melb.e Arknekter AS Adresse: Hausmanns gate 16, 0182 OSLO
Tdokstype: Barnebage -park IP tidsly ent Tiltaksan BrukstandrIllg


RANINIETILLATELSE —MALTROSTVEIEN 6
syg XI  01.11.kt (1,1 tdrtkarter plan- h anutesknens 2.


VilLn


Det sokes om permanent bruksendring fra bolig til barnehage og mon tering :n sprinkleranlegg.


medhold av plan- og bygningslosens (heretter pbl.) § 20-1 forste ledd bokstav d og f godkjennes
soknaden. mottatt Plan- og bygningsetaten den 03.07.2013, med supplerende dokumentasjon sist
mottatt 25.06.2014. Det sises for (ivrig til soknadens vedlagte legninger, situasjonsplan, utomhusplan
og ansvarsretter.


I medhold av phl. § 19-2 gis det dispensasjon:


Midlertidig fra pb1. § 18-1 forste ledd bokstas a) vedrorende veiplikten. Vedlaket er betinget av at
tinglyst eierkkering foreligger.


I med hold av pbl § 31-2 godkjennes unnlak:


Fra Byggteknisk forskrifts (TEK 10) § 12-1 Indrorende kras om universell utforming (uu), § 14-2
edrorende kral om energielTektivitet og § 13-1 vedrorende generelle kra% til sentilasjon.


Det foreligger prolest til soknaden.


Plan- oa h  grunaseraten hebandler dent e sak ener rn‘ndighet tildelt ettuen i h rz½iIenssak 08 2010 a‘
29.06 2P10.
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Søknaden


Eiendommen ligger iet etabled villaomrade i bydel Vestre Aker. Adkomst zil eiendommen er fra
MåltrosIveien i nord. Fiendommen er svakt skranende mot syd. Bygningene på eiendommen benyttes i dag
til barnehagedrift. Det søkes om permanent bruksenddng fra bolig til barnehageformal. Av
bygningsmessige tiltak som skal uttores i torhindelse med bruksendringen er det kun planlagt installering
av sprinkleranlegg. Det skal etableres 7 p-plasser på eiendommen_


Bruksareal (BRA) for hovedbygning er 475 m', anneks 21 rrrj og vognskjul 16 m'. Samlet bebyod areal
(BYA) på eiendommen er 398 m2_


Tiltaket er prosjekted i henhold (ilByggteknisk forskrifi av 2010 (TEKI0). Det søkes om unntak fra
forskriftskrav med hensyn tilenergi og universell taforming.


I medhold av pb1. § 19-2 gis det dispensasjon:


Midlerddig fra pbI. § 18-1 tørste ledd bokstav a) vedrørende veiplikten_ Vedtaket er betinget av at


tinglyst veierklæring foreligger.


1 medhold av pb1 § 31-2 godkjennes avvik:


Fra Byggteknisk forskritts (TEK 1(I) k 12-1 vedrørende krav om universeIl utforming (uu), § 14-2
vedrørende krav om energieffektivitet og Jt 13-1 vedrørende gencrelle krav til ventilasjon.


Gjeldende plangrunnlag


Eiendommen er regulert til byggeområde lor boliglallmennyttig formål (barnehage) gjennom


reguleringsplan 5-4159, vedtau 22.06.2005.


Historikk


Det ble gitt midlertidig bruksendring 1ra holig dl harnehage i 2002 (saksnr. 200107433). Vedtaket var på
dette tidspunkt avhengig av dispensasjon fra holigformalet, og ble gitt på vilkår om at forslag til
omregulering av ciendommen skulle innsendes etaten innen 6 måneder. Dispensasjonens gyldighet ble


opplyst å vare frem til nyiæguleringsplan ble vedtatt Etter dette måtte søknad om permanent bruksendOng
innsendes og eiendommen opparheides i tråd med nye reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan ble
vedtatt 22_06.2005 (saksnr_ 2002205076).


I forbindelse med søknad om bruksendring av frittliggende uthus til rom tor varig opphold, som innkom


januar 2013, ble etaten oppmerksom pa at det ikke var søkt om permanent bruksendring fra holig til
barnehage i etterkant av reguleringscethaket i 2005. Tillakshaver ble gjort oppmerksom pa deue forholdet
gjennom brev dated 23.01.2011 Foreliggende søknad om permanent bruksendring er mottatt og behandles


i dette vedtaket.


Uttalelser fra annen myndighet
Bvdel Vestre Aker Enhet tor barnehager har i brev datert 2 1.0 1_2013 godkjent Maltrosten barnehage euer


barnehageloven.


Arbeidsdlsvnet har i brev datert 13.06.2013 ingen ytterligere bemerkninger til samtykket som ble gitt


brev av 2108.2001 og 19.01.2013.


Vann- og avløpsetazen (VAV) har den 23.09.2013 anbefall igangsettingsffilatelse. Krav fra V A V ma
følges.
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Protester/bemerkninger
Per Balch-Barth hjemmelshaver til Måltrostveien 7d og c, gnr/hnr 33/2127 og 33/2126, har i protest datert


23.03.2013 følgende innvendinger mot at bygningen hruksendres til barnehage.


Tidligere midlertidig bruksendring ble blant annet vedtatt under forutsetning av at det forela en


leieavtale mecl nabotomten (Vannverkstornten) vedrørende parkeringsplasser for henting og


levering av barn i harnehagen. Denne avtalen synes oppsagt, hvilket innebærer at en av


forutsetningene for midlertidig bruksendring er borte. Derved bør brukstillatelsen trekkes tilbake.


Plan- og bygningsetaten synes ikke å ha tatt inn over seg den trafikkokningen levering og henting


av ca. 70 barn med fører 1 et boligområde 1 tillegg ligger nevnte eiendom en krapp og uoversiktig


S-sving. Daglig opplever bebourne trafikkfarlige situdsjoner ved levering og henting. Det er


politikerne og Plan- og hygningsetaten som har det øverste ansvaret for eventuelle ulykker som vil


skje som følge av bruksendringen. Ansvaret kan ikke fraskrives ved å skylde på foreldrenes


skjødesløshet. Dersom Plan- og bygningsetaten finner å godkjenne bruksendringen må de sørge


for en helt annen organisering av parkeringstorholdene. Pdrkering bør kun skje pa barnehagens


egen eiendom.


Nahoeiendommen, gnr/lanr 33/1075 er regulert til barnehageformål. Der kan barnehage etableres


ved innkjøring fra Ryghs vei uten de samme uoversikd ge ng ekstremt farlige trafikale forholdene.


Tårnsvalen barnehage AS er en ren kommersiell næringsvirksomhet som har fått midlertidig
bruksendring i et bolig/villastrøk hvor serviluttene sler at næringsvirksomhet ikke er tillatt. Det er


lite behov for slike harnehager i Bydel Vestre Aker. Det er antydet at barn fra andre bydeler


benytter seg av denne barnehagen. Hvis dette er tilfelle becjener ikke denne næringsvirksomheten


nærområdet og bydelen.


Ansvarlig søkers redegjørelse:
Det ble den 07.01.2002 gitt rammetillatelse for mIdlertidig bruksendring fra bolig til barneliage.


Eiendommen ble den 22.06.2005 regulert til barnehage. Dette var en forutsetning for å gi midlertidig


tillatelse. Ved en inkurie ble ikke reguleringsvedtaket etterfulgt av en ny stakncill om bruksendring. Det er


dette del nå ryddes opp i.


Bruk til harnehage er godkjent av hydelen. Det er 48 store og 27 små barn i bdrnehdgen per i dag.


Uteoppholdsarealet er oppniålt til 1341 m2. Parkeringsplass og avkjørsel er ikke medregnet. Det er angitt


syv parkeringsplasser i henhold til reguleringen. Avkjørselsforholdene endres ikke..Avkjørselstillatelse er


gitt. Grad av utnytting endres ikke i forbindelse med bruksendringen.


Søknad om unntak fra TEK10 

Universell utfortning
Bygningen og deler av uteoppholdsarealet tilfredsstiller ikke kravene om algjengelighet for


rullestolbrukere, øvrige krav om universell utforming tilfredsstilles. Det søkes om unntak fra TEK10 § 12-


1, Krav til universell utforming av byggverk, når det gjelder tilgjenglighet for rullestoler. Søknaden


hegrunnes med følgende:


Bygningen har vært i bruk som barnehage siden 2002 og fungerer tilfredsstillende for både barn,


ansatte og foresatte slik den eri dag. Uteoppholdsarealene er av høy kvalitet og er spennende


oppbygget. Bygningen er godt vedlikeholdt og har et hjemlig preg som er et supplement til andre


barnehager som ofte har et merinsfitusjonæt preg.


Tårnsvalen harnehage AS har Pere andre harnehager som tilfredsstiller kravene om tilgjengelighet.


Eventuelle ansatte eller foresatte som benytter rullestol kan få tilbud omijobblbarneliageplass i


andre barnehager. Barn i harnehagealder er for sma til å benytte rullestol i barnehageG De blir


båret
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Energi
Bygningen er en større villa tegnet av Thy. og Henning Astrup i 1935, og ønskes bevart i mest mulig
opprinnelig stand. Bygningen ble tatt i bruk som barnehage i 2002. Det søkes om unntak fra TEK10 § 14-2
vedrørende krav til energieffektivitet. Søknaden begrunnes med følgende:


Bygningen er oppført i hovedsak med opprinnelige murte yttelyegger. Vinduer er skiftet i 2006.
Yttertaket er nylig etterisolert og tekket på nytt. Guly i underetasje er som opprinnelig. Det vil
være uforholdsmessig kostbart å rehahilitere hele bygningene for å tilfredsstille krav til dagens U-
verdier. Etterisolering av murvegger får i tillegg ofte uheldige konsekvenser både byggeteknisk og
estetisk. Murvegger er relativt tette, hvilket kompenserer mye for manglende isolasjonstykkelse.


Det er utarheidet en hovedplan for barnehagen som viser at det vil foregå en kontinuerlig
oppgradering av bygningsmassen. Denne er i tillegg tilpasset barnehagens økonorniske situdsjon,


Ventilasjon
Barnehagen har vært i drift i 10 år uten at det har vært installert ventilasjonsanlegg. Det søkes derfor om
unntak fra TEK10 § 13-1 vedrørende generelle krav til ventilasjon, Søknaden begrunnes med følgende:


Barnehagen drives meclnaturlig ventilasjon. Barna vil i løpet av dagen i flere perioder oppholde seg
utendørs sammen med de ansatte, og det vil være rikelig med tid til å Itifte lokalene godd


Lefteventiler er montert der det er behov. Det er etablert sentralt avtrekk fra kjøkken og bad.
Barnehagen ligger i et stille villaområde kun med lokale tilkjørselsveier og et stort friontråde som


nærmeste nabo. Uteluften er derfor av god kyalitet,
Rommene som benyttes til lek- og opphold er store og luftige. Teknisk forskrifts generelle krav til


ventilasjon angir at hygningen skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og
fuktbelastnIng, slik trt tilfredsstillende luttkvalitel sikres. VI mener kravene til innelu ft vil være
tilfredsstilt.


Tiltakshavers tilsvar til nabomerknad 



Når det gjelder forhold rundt parkering på nabotomten (vannverkstomten), eiet av Oslo kommune, så er vi
som tiltakshaver ikke kjent med hvilke avoler som evt. er inngått mellom barnehagen og kommunen. Vi
kan imidlertid ikke se at en slik leieavtale er et krav i gjeldende regulering.


I følge reguleringsbestemmelsenes § 5 skal del etahleres 7 parkeringsplasser for harnehage. Det er vist 7
plasser på situasjonskartel og utomhusplanen. Det er beklagelig at foreldrene ofte parkerer i gaten utenfor
istedenfor å henytte harnehagens parkeringsplasser på området. Det må ikke herske tvil orn at Tårnsvalen
barnehage også ur opptatt av barns sikkerhet i forhold til levering og henting av barn.


Når det gjelder naboeiendommen gnrihnr 341075 så er vi kjent med at det er salli gang et
reguleringsarbeid for å regulere tomten til dagens bruk, nemlig vannverk.


Påstand om at det er lite hehov for slike harnehager i Bydel Vestre Aker er ikke slik barnehagen opplever
situasjonen.


Vi vil gjøre oppmerksom på al reguleringssaken ble endelig vedtatt 22.06.2005 og at søknaden kun gjelder
bruksendring fra bolig til barnehage.


Plan- og bygningsetatens vurdering
Eksisterende bygning søkes bruksendret til permanent barnehage i samsvar med gjeldende regulering og
midlertidig bruk som barnehage siden 2002. Det gjøres ingen bygningsmessige arbeider utover montering
av sprinkleranlegg. Parkeringsløsning og inngangsparti har gjennomgått flere revideringer og er 1samsvar
med plan og forskrift.
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Disoensasion og unntak 

Tiltaket er i strid med reguleringsplan og byggteknisk forskrift (TEK 10) og er avhengig av dispensasjon


og unntak for å kunne få rammetillatelse.


Plan og bygningsloven § 19-2 og § 31-2 åpner henholdsvis for at det kan gis dispensasjon og unntak


dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres og unmas fra ikke blir vesendig tilsidesatu Videre er
det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon og unmak skal være Idan større enn ulempene etter en


samlet vurdering.


Hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplan er at vei skal opparheides i regulert bredde. TEK 10 skal


sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utfores ut fra hensyn til universell utforming. Krav om energi


skal sikre at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes, og krav om ventilasjon at


tilfredsstillende luftkvalitet med hensyn og forurensning sikres.


Dispensasjon - veiopparbeidelse
Det gis midlenidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pb1 § 18-1 første ledd bokstav a) vedrørende


veiplikten (opparbeidelse av MåltrosivcienVeiforholdene til og langs eiendommen er vurdert


tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nødvendiggjør derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til phl § 18-1


første ledd bokstav Dispensasjonen er betinget av at tinglyst veierklæring foreligger. Etaten vurderer at
hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordel ene med dispensasjon er klan storre


enn ulempene etter en samlet vurdering,


Unmak - universell urforming (uu)
Det sokes om unntak fra TEK 10 § 12-lvedrørende krav om universell utforming av byggverk. Byggverk


for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet, med mindre byggverket eller deler av


byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Etaten oppfatter at


søknaden også gjelder unntak fra krav om heis, jf. TEK 10 § 12-3, selv om dette ikke er spesifisert. I og


med at 1. masje olfredsstiller kravet til universell utforming med rampe til inngangene vurderer maten at


bestemmelsene det dispenseres fra ikke tilsidesettes vesentlig og at fordelen med å dispensere er klart


større enn ulempene etter en samlet vurdering.


Det søkes om unntak fra TEK 10 § 8-2 vedrørende uteareal med krav om universell utforming. Uteareal


for byggverk for publikum skal være universelt utformet. Deler av utearcalene ligger i skranende terreng


og er inndelt i soner og plaråer, men ikke alle er trinnfrie. Etaten ser positivt på at utformingen av


harnehagens utearealer gir gode muligheter for varien lek og opphold. På tross av at ikke hele mearealet


har trinnfri tilgjengelighet vurderer etaten at barnehagen likevel får tilstrekkelig tilfredsstillende utearealer


idet hoveddelen av mearealene er universelt utformet. Etaten vurderer at bestemmelsen det dispenseres fra
ikke tilsidesettes vesentlig og at fordelen med å dispensere er klart støter enn ulempene etter en samlet


vurdering.


Unrook - energikrov
Det søkes om unntak fra TEK 10 § 14-1 vedrørende gencrelle energikrav. TEK 10 er beregnet på nye


bygg. Dette er et eksisterende bygg hvor man ønsker å beholde bygningens eksteriør/arkitektur i størst


mulig grad, noe maten vurderer som positivt for området. En oppgradering til dagens forskriftskrav vil gi
dårlige løsninger med hensyn til eksisterende konstruksjoner, og en ombygging vil medfore


uforholdsmessige kosmader. Etaten vurderer bruken som både forsvarlig, nødvendig og hensiktsmessig, og
at hensynet bak hestemmelsene ikke tilsideseues vesendig. Fordelene ved å godkjenne unntakene fra


energikravene vurderes som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
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linntak - ventilasjon


Det søkes om unntak Ira TEK 10 § 13-1 vedrørende generelle krav til ventilasjon. Kjøkken og bad har
mekanisk ventilasjun, mens opphuldsrommene har naturlig ventilasjon med luker ng luking gjennom
vindu ved behov. Dette har tilsynelatende funged tilfredsstillende i over 10 ar. Etaten legger dette til
grunn, og at montering av nytt ventilasjunsanlegg i henhold til dagens standard vil medføre
ulorholdsmessige inngripen i konstruksjoner, samt kosmader. Eraten vurderer at hensynet bak
hestemmelsene ikke tilsidesettes vesentlig, og at fordelene med å godkjenne unntakene er klart større enn
ulempene etter en samlet vurdenng.


I medhold av phl§ 31-2 godkjennes unntakene lra TEK 10 fordi det ikke er mulig å tilpasse det
eksisterende byggverket til dagens tekniske krav uten ufurholdsrnessige knstnader når hruksendringen
ellers er forsvarlig og sikrer hensiktsmessig bruk.


Plan- og bygningsetaten kommentarer til nahoprotest: 



Det er sokt om permanent bruksendringen i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Privatreuslige
avtaler vedkommer I kke bygningsmyndighetene. Ilolge reguleringsbestemmelsenes § 7 skal det
etableres 7 p-plasser på tomten. Kravet er basen på gjeldende parkeringsnorm. Euer flere
revideringer av utomhusplanen viser denne at parkedngskravet overholdes. Verken kommunen
eller bamehagen har ansvar for ulykker i trafikken. Deue ansvaret påhviler i tilfellet ene ug alene
den enkelte bilist.


Velen er opparbeidet i 8 m bredde. Veilurhuldene er vurdert av etaten, som har funnet at det ikke
er nødvendig å kreve veinpparbeidelse i regulen veihredde på 10 m i forbindelse med
bruksendringen. Det er en formseming at parkeringsplassene pa eiendommen benyttes ved
levering" henting av barn.


Bystyret vedtok i mote 18.062014 umregulering av naboeiendommen gnr 33 bnr 1075 fra
barnehage til vannforsyningsanlegg, friområde og silningssone for vanalorsyningsanlegge4 Det er
derfor ikke aktuelt å anlegge barnehage på denne tomten.
Kommunens mal er full barnehagedekning. Dette målet er ikke nådd og det er derfor behov fur
harnehagen.


Konklusjon


Under henvisning til det som for ovrig er anfort under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at
det nmsokte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens hestemmelser, og kan godkjennes.


Godkjenning


Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak


201304084


Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE -id


Plan kjeller A3 01 27.062013 2 18


Plan 1 etasje A3 10 27.06.2013 2 19


Plan 2 etasje A3 11 27.062013 2 20


Snut A-A A3 12 23.092013 11/4


Fasader nord og øst A3 20 23.09.2013 11/5


Fasader sør og vest A3 21 23.09.2013 11/6


Illustrasjonsplan 01 24,06 2014 20/2


Si tuastonsplan






23,06,2014 20/3
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Folgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket:


Organisasjonsnr Navn


986295763 Egil Berge AS


929655478 Ffille Melbye Arkitekter AS


Beskrivelse


PRO, tiltakskl 3, - brannkonsept


SØK, tiltakskl 2 - ansvarlig søker
PRO, tiltakskl 2, - arkilekturprosjektering


Krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll for PRO av brannkonsept tiltaksklasse 3.


Gjennomføring av kontrollen skal skje slik ansvarlig kontrollerendes ansvar er beskrevet i SAK 10 § 12-5_


Ansvarlig søker skal oppdatere gjennomføringsplanen i forhold til planlagte og gjennomførte kontroller.
Kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker.


Tilsyn
Plan- og bygningsetaten vurderer å gjennomføre tilsyn i saken / med tiltaket.


Avkjerselsplan
Avkjørselsplan i henhold til retningslinjer må innsendes. Søknaden opplyser at eksisterende avkjørsel skal
benyttes og at avkjørselstillatelse er gitt Dette gjaldt i tilfelle for den midlertidige barnehagen.
Avkjørselsplan skal vurderes på nytt.


Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom byggetonnen og offentlig, regulert vei.
Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen som stigningsforholcl, siktlinjer,
snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor følge Plan- og bygningsetatens
retningslinjer som er hjemlet i vegloven §§ 40-43:


Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis.


Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes.
Jfr. Vegloven § 43.
Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vej.


Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i groft, eller
annet som sikrer vanngjennomstrømningen.


Igangsettingstillatelse
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:


I. Resterende søknader om ansvarsretter lor prosjektering og utførelse må være innsendt og
godkjent.
Det er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig
kontrollerende må være innsendt og godkjent.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Tinglyst veierklæring må være innsendt, se vedlegg vei.
Avkjørselsplan må være innsendt og godkjent.
Plantegning av 1 etasje, snitt og fasadetegninger som samsvarer med utomhusplan vedrørende
trinnfri atkomst må innsendes.
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Klageadgang


Dette vedlaket kan paklages. Frist for a klage ef satt til tre uker etter mottakelse av dene bruvet. Se vare


neusider www.plan-og-hvgningseratenmslo. komMune.no tor mer informasjon. Mer oln klageadgang linner
du het.


En tillatelse gjelder i 3 år


Tiltaket ma være satt i gang innen 3 ar, ellers taller tillatelsen hom Fristen begynner a lope f


vedtaksdam. Ved eventuell klage pa vedtaket hegsnner iristen å lope I rel dato for det endelige vedtaket i


klagesaken.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling tor områdeuts ikling


Omradeplaner 4, Barnehage


Deue dokumentet er elektronisk godkjent 16.072014 av:


Vivi Lorsen - Saksbehandler


Meryem Amera - for enhetsleder Sigurd Knudsen


Vedlegg


Veierklæring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning


Orientering om klageadgang


Kopi til:


lawnsvalen barnehage AS, Måltrostveien 6, 0786 OSLO, cectliegtornsvaIen.no


Per Baleh-Barth, Maltrostyeien 7d, 0786 OSLO


Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 150B, 0754 OSLO, postmottakETtva.(61o.kommune.no







VEIERKLÆRING


ORIENTER1NG


I anledning byggesak på eiendommen har Plan- og bygningsetaten giu midlenidig


dispensasjon eller midlertidig utsettelse fra gjeldende plan- og bygningslos (pbl.) § 18-1


forutsatt at det blir tinglyst erklæring sedrorende tomtas seiplikt.


Kommunen kan når som helst trekke dispensasjonen den midlertidige utsettelsen tilbake


med den irkning at hjemmelshaser da får plikt til å opparbeide vei i regulert veibredde til og


lanes den side av tomla hsor den har sin atkomst. Dersom dispensasjon trekkes tilbake.


forplikter hjemmelshaser see til i trad med den til enhser tid gjeldende regulerine pa eeen


bekostning å legee ut veien i regulen bredde med nodsendig tillegg for fy Iling og skjæring.


og i den standard som gjelder for godkjenning av vei i Oslo kommune.


Vedlagt osersendes formular for erklæring som underiegnes av hjemmelshaver på nederste


linje. Eventuell fester undertegner på nest nederste linje. Den som begjærer tinglysing. må


ifolge Statens kartverk påfore fodselsnummer / organisasjonsnummer overst lil venstre på


erklæringen.


Originalsersjon as erklæringen i to eksemplarer innleseres eller sendes til:


Postadresse: Statens kanverk. Tinglysningen. 3507 Honefoss


Besoksadresse: Kanverksveien 21. Honefoss


Telefon: 32 1I 88 00


Internett: s," .ti nel ssing.no 



e-post: finglysinwa:statkart.no 



Etter tinglysningen vil vedkommende fa tilsendt ett eksemplar av erklæringen samt faktura.


Det tinglyste eksemplaret må videresendes til Plan- og bygningsetaten.


Vedrorende gebyrets storrelse tas kontakt med Statens kartverk.







BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbe oslo kommune no


Sendt: 16.tult 2014 10 51


Kopi: pereb-b@vikenfiber no, ceolie@tornsvalen no BVA-Postmottak


Emne: PBE-201304084-8 - Rammetillatelse - Maltrostvelen 6


Vedlegg: 1_Rammetillatelse_32 pdf, 2_Velerklenng-20en Opparbendelse_av_vet


33.pdf, 3_Venerklenny_orientenng opparbeidelse av vel 34 pdf


Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten Papirdokument med eventuelle vedlegg vil bli ettersendt


Med vennlig hilsen


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:


l_Rammetillatelse.pdf (Hoveddokurnent)


2_Veierklæring-20m, Opparbeidelse av vei.pdf (Vedlegg)


3_Veierklæring orientering, opparbeidelse av vei.pdf (Vedlegg)
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Iht adresselisle


Derc:.rd ar rd hak,firt 20071101;.78
Oppakallridhrmendelse


ch 1,111larlbiand.en\ihnkilde 512I


KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN
FRA 11.08.2014 TIL 22.09.2014


FORSLAG TIL DETALJREGULERING - VOKSENÅSEN


Plan- ou hsgningsetuten har 04.07.2014. med hjemmel i plan- ou hvgningslosens 12-10 02 i hcilhold ul


delegen mmidighet. aedtau a legge mennesme planforslag ut iii offenilig etterssn og sende det pa horing.


Sehe hekkeklefta. med registrene 11311111.erdierat. regional serdi. foresDs omregulert il gronnstruktur


mituromrade, mens lisidene i vest og ost som drenerer ned mot hekkedalen. beholder dagens hm edformal


(bolig i est og landbruks- natur- og frilullsområde. Marka i ost) men med en ny hensynssone for hes aring


av naturmiljo. Ileasikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde. Det er nodvendiQ å regulere


lisidene i tillegg til selve bekkekloften for å sikre vanntilsig slik at naturyerdiene opprel tholdes Plan- on


bygningsettnen anbefaler planfoislaget med Forbehold om endelig planas grensn ing mot vest.


Planforslag iii offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunneloring og i saksinnsyn pa Plan- ou


bygningsetatens nettsider sass .pbe.oslo.kommune.110 saksinnsvn på Når refeismse.


Orientering om planforslaget kan fas sed hemendelse til Plan- ou bytmingsennens kundesemer. Vahlsol 1-


Varslingsbres med planforslaget kan også ses på:


Detehmanske biblimek i Arne Garborgs plass 4 ou


Opplysningstjenesten h del Vestre Aker. Sorkedalto eien 150.


Haringsfrist


Esentuelle bernerkninger tilplanfordaget ni sendes Plan- ou hygningsetaten senest 22.09.2014. Vi mor  


opomerksom paat oaså innsi gelser fra owneinheter nied innsinelsesrelt må sendes innen fristen.  Vennligst


oppui saksnummer.


V i ber om at hemerkningen gjores kort, evd at det lages et sammendrag på 1[2-1 side egnet for trykking.


Bemerkninger som kommer inn er grunnlagel for å bearheide planforslaget og saksfremstillingen for saken


sendes videre til hyrådet. Vi har desss erre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig syar.
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men vil kommentere bernerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger
saken når den sendes til politisk behandling.


Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedtak er
fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten sirra som plankunngjøringer
på etatens nettsider hury http: www.phe.oslo.kommune.no  .Vedtaket kan da påklages.


Vedlegg:


Vedlegg i sak 200713033-78
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3 Forhåndsuttalelser


4 ROS-analyse
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6 Notat


7 Plankart Al
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1. 1-10VEDTREKK 1 PLANFORSLAGET


SAMMENDRAG


Størrelse, beliggenhet, eierforhold:  Planområdet er ca. 42.2 daa., omfatter en hekkekloft med tilliggende


lisider og ligger i overgangen mellom hyggesonen og Marka. øst i Voksenasen, i overkant av I km nord


fur Holmenkollen mellom Holmenkollveien i øst og Ullvelen Torleif Haugs vei i vest. Markagrensen går i


bunnen av bekkekløften og strekker seg ristover. Vestsiden av kloften ligger i byggesonen og de fem


private boligeiendommene som omfaues av planforslaget, er regulert til hyggeomrade for bolig med


særskilte landskapshensyn. De har følgelig en relativt lav utnyttelse med BYA og IH°G.


Eiendomsgrensene gar til hunnen av bekkekleiften. Elendommen lengst syd (33 2991) omfaues av en nyere
uthygging og berøres i mindre grad av planforslaget enn de øvrige.


Forhistorie:  Planforslag lor hevaring av bekkekhaften lå ute til offentlig ettersyn i 2011, da med en


planbegrensning som omfattet kun det som nå foreslås til grønnstruktur - naturområde.


Etter offentlig euersyn oppsto det usikkerhet rundt hvorvidt plan- og bygningsloven kunne brukes slik


planforslaget legger opp til, spesielt i forhold til hva som kan pålegges grunneier av skjtusel. Etter dialog


mellom Bymiljoetaten, Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen 1Oslu og Akershus hle det i 2012


avklan at det var grunnlag for å videreføre reguleringsarbeidet. Det ble samtidig avklan at det var behoy


for en gmndigere vurdering av formalsgrenser, med fokus på å dokumentere naturkvalitetene.


Eksisterende situasion:  Planområdet omfatter en bekkeklolt med tilhørende lisider, preget av stor


terrengvariasjon med bratte skraninger og er ikke Olgjengelig for alle. Omtrent midt i planomradet går det


en sti fra Thorleif Haugs vei nordøstover og over en gammel steinhru, sum er den eneste tverrforhindelsen


i umrådet Sfien ender imidlenid «blindts, og leder ikke pjennom hele skogsområdet mellom Thorleif


Haugs vei og Holmenkollveien. I tillegg til denne stien er det to blåmerkede turistforeningsstier i


skogsområdets ytterkant (nord for planområdet).


Naturverdi:  Den delen av planomradet som foreslås regulen til grønnstruktur - naturområde, er under


naturtypekardeggingen i Dslo kommune (2002) identifisert som en lokalitet for den svært viktige


naturtypen «Bekkekloft». Dette er en naturtype forbundet med høy fuktighet, hotu artsmangfuld og innslag
av rodlisteaner. Naturtypen er sarbar for alle inngrep som endrer fuktighets- og lysforhold. Omradet er


registrert med regional verdi (B-verdi) for hiologisk mangfold i Miljodirektoratets naturbase.


Planforslaget:  Hensikten med planen er a sikre et verdifullt naturom rade. Selve hekkeklofta, med


registrerte naturverdier av regional verdi, foreslås regulert til Grønnstruktur - natummråde, mens lisidene i
vest og øst som drenerer ned mot bekkedalen, beholder dagens hovedformål (bolig i vest og landhruks-


natur- og frilulisornrade i øst) men med en ny hensynssone for hevaring av naturmiljø. Det er nødvendig å
regulere lisidene i tillegg til selve bekkekltiften for å sikre vanntilsig slik at naturverdiene opprettholdes.


Tillatelse til oopstart av planarheid i Marka: Miljøverndepartementet uttaler i brev av 31.05.2010 til


Friluftsetaten at oppstart av planarbeid ble varslet i juni 2009, det vil si før Markaloven trådte i kra


Departementet siser til al -planarbeid hsor sarsel om oppstart er gitt for los ens ikrafuredelse ikke omfattes
av lovens krav om igangsettingstillatelse. Tillatelse fra Departementet er derfor ikke nødvendig for


iganesettinc as det aktuelle planarbeider-
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (lorslagstil(ers


illustrasjoner)


1.2.1 Skisse —eksisterende situasjon


Dagens reguleong:


Innenfor markagrensa, LNF


Holrnenkollveien


Pbnavgrensning


regulerings forslag


Ulkteien


i / 



L Voksentoppen astrna-
og allergisenter


Eksisterende byggegrense


Thorled Haugsvel
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1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep


Bokgformål med bensyrissone


for bevaring av naturmiljø
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER


Forslagsstiller: Oslo kommune, Bymiljøetaten,
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Tlf +47 23 48 20 30


Fagkyndig: Ramboll Norge AS
Hoffsveien 4, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: +47 22 51 80 00


Eieropplysninger
Gnr. 33 bnr. 507
Gnr. 33 bnr. 506


Gnr. 33 bnr. 18
Gnr. 33 bnr 82
Gnr. 33 bnr 2991
Gnr. 33 bnr. 3


Brin Holm
TH Holding AS
Harald Berg-lensen m.fl.
Elisabeth og Leif Håkon Strøm


Kari Fuglevig m.fl.
Oslo kommune


Arealstottelse —planområde
Planområdet totalt:
Areal for hver, formål.


42 242 rn,


Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse 14 518 m2


Grønnstruktur, naturområde 15 010 m2


Landbruks-, natur og friluftsformal 12 714 m2


Hensynssone —bevaring naturmiljø H560 (I) 14 518 rn2


Hensynssone —bevaring naturmiljø H560 (2) 12 714 m2


Arealstorrelse —ny bebyggelse






Planforslaget medfører ikke ny bebyggelse.






Arealstorrelse —eksisterende bebyggelse som opprenholdes
Det er ikke cksisterende bebyggelse innenfor planområdet


Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskri ft.
Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.


Kunngjoring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 04.06.2009 i Aftenpostens afiennummer og i lokalaviser.


Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert 01.06.2009.


Varsel om gjenopptatt planarbeid og utvidet planområdet ble sendt ut 13.02.2014
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2. FAKTADEL


2.1 BAKGRUNN (forslagstillers tekst)


Oslo kommune er blant kommunene i landet med rikest og mest varien plante- og dyreliv. Oslo har fiere
naturmiljøer som er unike i nasjonal sammenheng, for eksempel knyttet til kalkrik berggrunn og
edelløvskoger. En del av anene som lever her finnes få andre steder i Norge. Dette er en viktig hakgrunn
for at Oslo er den kommunen som, i følge ansdatabanken, har klart fiest paviste arter. 1186 av disse anene
er rødlistet (Rødlista er den offisielle lista over truede og nær truede aner i Norge, utarbeidet av
Artsdatabanken).


De største utfordringene i forhold til bevaring av det biologiske mangfoldet er tap av leveornrader,
gjengroing og innføring og spredning av fremmede aner. I Oslo er det sterkt press på naturarealene
byggesonew Store naturområder er allerede omformet og nedbygd over en lang periode. Grønnswukturen i
byggesonen er dermed ofte rester av tidligere sammenhengende naturomrader. Samtidig er vare
gjenværende intakte naturomrader i ferd med a endre seg som følge av spredning av konkurransesterke
fremmede planteaner og som følge av gjengroing av kulturbetingete naturrniljøer.


I St.meld. nr. 42 (2000-2001) om bevaring av biologisk mangfold ble kommunene palag 0 ha
gjennornfort en basiskordegging av viktige naturtyper. inkffidert truede og sdrhare naturryper og
verdiklassifisert biologisk manglold» innen 2003.


Som en oppfølging av delte arbeidet behandlet byst> ret i Oslo 6. november 2002 sak 414 "Kardegging og
verdsening av naturtyper og biologisk mangfold" I forbindelse med deue ble det blant annet vedtatt
folgende: 'Tor utvalgie lokaliteter (de mest verneverdige og truede områdene)uturbeides egne
reguleringsplaner med formål sikring" I bystyrevedtak for sak 417. datert 6 november 2002, fastslås det
at urvalgte lokolitetet ntest terneverdige og reuede ondadenet skol det untrheitks egne
reguleringsplaner med formål sikring »


I gjeldende Byøkologisk program for Oslo (2011-2026) er det oppgitt 8 innsatsområder som skal bidra til å
realisere Oslo kommunes visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling og drift. Den femte av
disse sier at Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur. Under dette innsatsområder er blant annet
følgende delmål presenten


Oslo skal bevare og utvi kle det biologiske mangfoldet
Oslo skal bevare og videreutvikle grønnstrukturen med fokus på sammenheng og kvalitet.
Oslo skal gjenapne elver og bekker og skape blågrønne korridorer.


Deue innebærer blant annet at verneverdige uregulene naturområder skal sikres gjennom regulering og at
de regulene friområdene og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal bevares


På bakgrunn av dette har Bymiljøetaten satt i gang et planarbeid for å sikre noe av det mest verdifulle og
truede biologiske mangfoldet Oslos byggesone gjennom regulering etter plan- og bygningsloven. I
forbindelse med dette er Voksenåsen pekt ut som ett av åtte naturområder som skal bevares/sikres.


Planarbeidet for reguleringsplanen i Voksenåsen ble startet med behandling i Kommunalt samråd i 2008,
og ble varslet igangsatt Ijuni 2009 20.mai 2011 ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn.
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Etter offendig ettersyn oppsto det usikkerhet rundt hvorvidt plan- og bygningsloven kunne brukes slik


planforslaget legger opp til. Etter dialog mellom Bymiljøetaten, Plan- og bygningsmaren og Fylkesmannen


i Oslo og Akershus ble det i 2012 avklag at det var grunnlag for å videreføre reguleringsarbeidet. Det ble


samtidig avklart at det var hehov for en grundigere vurdering av reguleringsgrenser, med fokus på å


dokumentere naturkvalitetene.


Etter denne avklaringen, hle arbeider med de atre reguleringsplanene tau opp igjen i begynnelsen av 2013.
Sommeren 2013 hle det utført befaringer for å oppdatere registreringer av naturverdier og justere


reguleringsgrenser for fire av områdene hvor det var knyttel usikkerhet til Formålsaygrensning og


nalurverdier. Blant disse fire var planornradel i/ved Voksenåsen.


Med hakgrunn i de nye registreringene har plankamet blitt justert og planforslager oppdatert.


2.2 PLANSTATUS


2.2.1 Overordnede bringer og gjeldende planstatus (forslagstillers tekst)


Internasjonalt 



Norge har rati Fisert den internasjonale konvensjonen om vern og barrekraftig bruk av alt biologisk


mangfold. Konvensjonen trådte i kraft 29. desember 1993. Agene skal vernes i sme naturlige vokse- og


leveområder, og sa langt det er hensiktsmessig skal myndighetene Elant annet iverksette tiltak for vern,


rehahilitering og bærekraftig hruk av det hiologiske mangfoldet.


På verdensbasis ble det vedtatt et overordnet mål om "en signi fikant reduksjon av topet av biologisk
mangfold Innen år 201(T. Dette målet ble stadfestet av verdens ledere under toppmetel om bærekraftig


utvikling i lohannesburg i 2002, og ble forsterket på den femte ministerkonferansen for Miljø i Europa i


Kiev i 2003, til n stanse taper av biologisk mangfold i Europa innen 2010.


2010 var ENs år for naturmangfold. Detre året ble det inngatt en avtale om å stanse tapet av brologisk
mangfold innen 2020, og jobbe for at økosystemene skal være robuste, så de kan formette å levere Benester


som kommer menneskeheten til gode. I forhindelse med dette er det lager en ny strategisk plan med 20 mal
for hvordan derte skal oppnås.


Nitsj onalc føringer 



I Norge er henholdsvis en nasjonal strategi og en nasjonal handlingsplan nedfelt i følgende ro


storti ngsmeldi nger,


St.meld. nr. 42 (2000-2001)om bevaring av biologisk mangfold.
Stortingsmeldingen viderefører regjeringens målsetninger nedfelt i St.meld. nr. 24 (2000-2001) og er et


politisk verktøy for Norges oppfølging av konvensjonen om biologisk mangfold. Den strategiske


malsetnintren sier at: 3Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander,
og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulia å sikre det biologiske
mangfolders fortsatte utviklingsrnuligheter."Mer konkret uttrykkes deue blant annet i naåjonale


resultalmal nr. 2: "1 truende naturtyper skal inngrep unngds, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige
økologiske funksjoner opprettholdes."


Skateld. nr. 26 (2006-2007)Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Norge har slutlet seg til internasjonale målselninger om å stanse taper av biologisk mangfold innen 2010.


Det blir pekt på at nedhygging, bruk og bruksendring av arealer regnes som de største truslene mot
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biologisk mangfold i Norge, og at summen av mange små inngrep utgjør en alvorlig trussel mot
artsmangfoldet.


Oppfølgingen av disse stortingsmeldingene gjenspeiler en stor del av Norges oppfolging av konvensjonen


om biologisk mangfold. I tillegg ble Naturmangfoldloven vedtatt 19. juni 2009.


Markaloven (lov om naturområder i Osto og nærliggende kommuner)
Markaloven tradm i kraft 1. september 2009 og skal sikre en belhetlig forvaltning av natur- og
frilultsområdene i Marka i et langsiktig perspektiv. Loven fastsetter markagrensa og fastslør at alle
kommunale pldner som berører markaområder skal sfacifestes av Klima- og miljodepartementet.
Skoglaruket reguleres fortsau gjennom skogbruksloven, og er ikke tatt med i markaloven. Del skdl
imidlertid marbeides egen markaforskrift til skogbruksloven.


Rikspolitiske bestemmelser eller retninaslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer  


Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdray
Disse retningslinjene omfatter verneplanene 1-1Vfor vassdrag, vedfaff i perioden 1973 til 1993, samt en
supplering av Verneplanen i 2005. Retningslinjene legger hlam anner vekt på å bevare verdien for
landskapshilde, naturvern, vill, fisk, kulturminner og kulturmiljø, samt å stkre og utvikle


frituftslivsverdiene, særlig områder nær befolkningskonsentrasjoner. Vassdrag bør forvaltes etter


registrerte verneverdier og arealtilstand.


Oslomarkvassdragene inngår i Verneplan I fra 1973 som omfatter alle boved- og sidevassdrag gjennom


Marka til fjorden fra Lysakerelva i vest til Ljanselva i øst. Vassdragene er delt inn i tre klasser etter


menneskelig bruk og påvirkning.


Reguleringsområdet fåtter inn under klasse I: 7Vassdragsbelle i og ved byer og tettsteder, som har eller
kun få stor betydning for frauftsliv9. Retnineslinjene som er knyttet til denne Idassen sier blant annet at


«arealer i vassdragsbeltet som har spesiell verdi for naturvern og som bare kan ivaretas gjennom


regulering, bør båndlegges for regulering til dette formål».


Rikspolitiske remingslinjer for barn og unge
Disse retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og


byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av


barn og unge skal sikres rnot forurensning, støy, tratikkfare og annen belsefare. Videre skal det sikres


varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet, blant annet arealer hvor harn kan utfolde seg og skape sitt


eget lekemiljø.


Gjeldende overordnede planer


Komrnuneplan 2008-2029, vedtatt av bystyret I I. juni 2008
Kommuneplanen har som el mål at arealbruken skal bidra til å realisere visjonen: Hovedstaden Oslo


m iljoby, kunnskapsby, kulturby og fjordby_ Planen legger opp til å øke boligmassen, ta vare på


bevaringsverdige objekter og miljø, samt få til en bærekraftig hymvikling og et effektivt transportsystem.


Fjorden og Marka gir Oslo et blagront preg som skal bevares og styrkes, Boligbygging og byutvikling skal


skje på en kollektivnad måte. Det antas boligbehov på 60.000 boliger frem til 2025. økt boligtetthet


fordrer stor oppmerksombel nmdt sosial indastruktur, lokale grontområder, torg og rnoteplasser.


Kornmunedelplan for Oslo kommunes del ov Oslomarka, vedtatt av bystyret 24. juni 1992.
I denne kommunedelphnen fastslås det at Oslos arealer innenfor markagrensa reguleres til lormål LNI1


henhold til daværende plan- og bygningslov § 20-4 nr, 2. Pla nen angir blant annet hvor markagrensa skal


gå, og hovedintensjonen varfer å hindre uønsket hebyggelse innenfor denne.
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Kommunedelplunlor gnm0•06k0u.en i byggesoneri ( ''Gronlplanen vedtall 15. desember 1993.


"Grontplanen" har sysi overordnede mål, deriblant at Oslos sterprep som -den gronne hyen mellom asene"


og viktige økologiske verdier skal bevares, samt at villaområder- og drabantbyers grontumråder skal


opprenholdes som viktige deler av byens karakter. Under sistnevnte punkt sier Grontplanen at i prisawide


områder som disse (villastrøk og drabantbyer) vil den offentlige planleggingen påvirke det grønne preget i


hovedsak ved å regulere utbyggings- oe foncitingsmulitzbetene," Gremtplanens malseuing må følges opp i


reguleringsplaner, Viktige landskapstrekk skal bevares og synliggjores, Overgangssonene mellom


bebyggelse og grontområder/Marka fremholdes som vesentlige,


Byokologisk program 2011 - 2026. vedunt ovbvscyre23 mars 2011.


Byøkologisk program cr Oslo kommunes overordnede miljøpolitiske dokument, og hyrådets redskap for å


ra vare på og unikle byens miljokvaliteter. Under innsatsomrade 3. iiOslo skal Ihnare og styrke sin


blautonne struktur". sier delmal 5.1 at Oslo skal hevare oe utsikle der broloeiske manufolder.


Strategthiltak 5.1.1 fastslar at de biologisk mest truede naturområdene skal sikres og utvikles, og at der


skal satses på økologisk forsvarlig resourering og skjonel. 1tillegg skal det være spesielt fokus på


imsvaret for å sikre overlevelsen til rødlistede aner. Videre fastslår Strateginiltak 5.1 4 at Oslo skal verne


og rehabiliwre økosystemer, naturlige habitat og levedyktige bestander av truede arter i henhold til Bern-


og Riokonvensjonens målsettinger.


Delmål 5 3 sier i tillegg at Oslo skal bevare, vidercutvikle og forvalte sin blagronne struktur med marka,


vassdragene, øyene, parker, friområder og andre grøntområder i samsvar med økologiske prinsipper.


Handlingsplan for miljø og klima 2012 — 2015, vedwu av byrådet 12. april 2012.


Handlingsplanen for miljø og klima prioriterer tiltak innenfor ti satsningsonnader som gjenspeiler


hovedmalene i Byøkologisk program, tor å sikre sammenheng mellom tiltak og virkemidler.


Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007 - 2015


I 2003 vedrok Oslo bystyre riMal og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger»,


Med utgangspunkt i disse, ble Flerbruksplanen utarbeidet og behandlet i Bystyret 20. juni 2007.


Flerbruksplanen anviser hvordan kommunen skal forvalte og drive sine 167 000 daa landhraks-, natur- og


friluftsområder (LNF-omrader) de neste ti årene, og skal sørge for at dette skjer i pakt med økologiske og


bærekraftige prinsipper».


Videre er det et mal at det biolugishe mangfoldet skal bevares og videreurvikles. samt at forvaltningen skal


ha frilufts- og verneinteressene som bærende grunnlag, og at okonomiske hensyn skal underordnes disse,


Deue innebærer blant annet at kommunen, gjennom sin forvaltning og drift skal:


bevare og utvikle områdene fur allsidig fdluftsliv, variene naturopplevelser, ro og stillhet.


bevare og videreutvikle ct stedegent og varien dyre- og planteliv


sikre viktige arealer for naturvern og friluftsliv , eventuelt ved erverv,


Gieldende repulering


Den vestlige delen av planumrådet er regulert til bolig i S-3272 (23. oktober 1991) og 5-3469 (15. fehruar


1995). Den østlige delen av planområdet ligger innenfor Marka og er definert som LNF-område i


Kommunedelplimen for Oslos del av Oslomarka (24. juni 1992). Markagrensa går i bekken som renner


gjennom dalen.


På ående planarbeid


Kommuneplan for Oslo — Oslo mot 2030 (høringsutkast)


Det arbeides med forslag til ny kommuneplan for Oslo, hvor formålet er a sikre en bærekraftig og


klimanøytral byurvikling som ivaretar og vidercutvikler kommunens bymessige, naturgitte og historiske
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kvaliteter. Planens hovedsatsning beskrives med følgende slagord: «Srnart, trygg og grønn». En


fonnsetning for å innfri den «grønne visjonen», og dermed styrke Oslos blagrønne preg, er at verdifull


vegetasjon og trar bevaresisikres (Figur 1).


Figur 1: Ny kommuneplans visjon om en "grønn by" forutsetter at verdifull vegetasjon og trær skal bevares
henlei fra horingstakastet for ny kommuneplan)


den nye kommuneplanen er den delen av planområdet for Voksenåsen som ligger innenfor markagrensa


marken som «Aktivitetssone marka». I slike områder «kan det utføres en viss tilrettelegging for bruk uten


det går på bekostning av viktige naturområder eller områder for friluftsliv der naturopplevelsen er det


esentligste». I tillegg er planområdet i/ved Voksenåsen eft av ni områder med vt ktige naturtyper som


åndlegges i den nye kommuneplanen i påvente av formell sikring gjennom plan- og hygningsloven.


Kommunedelplan for den blågrønne mrukturen i Oslos byggesone («Grøntplan»)


Nytt forslag til «grontplan» var ute på høring med frist 14. september 2009, og ble oversendt til politisk


behandling i 2010. Bakgrunnen for arbeidet med ny kommunedelplan er a do, i forhindelse med vedtak


av ny kornrnuneplan i 2004, ble hedt om en gjennomgang og oppdatering av den gjeldende grontplanen.


Dette ble gjort med tanke på å sikre manglede turveilenker og for planmessig prioritering av overordnede


grøntarealer_


Planforslagets hovedmål er a sikre en hyurvilding i trad med byokologiske prinsipper_ I tillegg skal den


blågrønne strukturen bevares og styrkes for å sikre befolkningen god Ulgang på grønne


rekreasjonsområder Det er utarbeidet plankart i fire deler (indre Oslo, ytre by vest, ytre by øst og ytre by


ser) med tilhørende bestemmelser og retningslinjer
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Aktuelle endringer i forhold til gjeldende gromplan fra 1993 for naturumrådet i ved Voksenasen er at


området er unntatt fra rettsvirkning (j fr. plan- og bygningsloven §20-4,12. ledd pki. h) (Figur 2) lordi dec


blir sikret som grontomrade i dnnen plard Denne andre planen er fureliggende planforslag.


Figur 2: Utsnitt fra forslag ni ny kommunedelplan for den blågronne strukturen i 0s1 s byggesone.
Planområdet for foreliggende planforslag er markert som område unntatt fra juridisk bindende virkning.


For omrader som er registren i kommunens naturdatahase er det foreslatt dif ferensiene bestemmelser etter


hvilken verdishaus de aktuelle umrådene har i datahasen (Nasjonal (A), regiunal (13) eller lokal (C) verdi).


1områder med nasjonale naturverdier er det ikke tillau med tiltak som kan forringe naturverdiene, mens


det for områder med regional verdi skal fureligge særlige grunner for a tillate tiltak som kan forringe


naturverdiene. For naturomrader med lokal verdi skal tiltak som kan forringe naturverdiene sokes unngatt


Planområdet i/ved Vuksenasen omlatter en natunype med regional verdi (B-verdi). Dermed skal det, i


henhold til kornmunedelplunforslaget loreligge særlige grunner for å tillate tiltak som kan forringe


naturverdiene I nnenfor rimradet.


Flerbruksplan og makremingslinjer for forvalming og drift av Oslo kommunes skoger, 2016 - 2025
18. desember 2013 varslet Bymiljoetaten al arbeid med å utarbeide nye •imål ug retningslinjer for


forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» og utarbeidelse av nv «Flerbruksplan» for perioden 2016-


2025 var i gang. Det vil, i forbindelse med deue, gjennomfores en full gjennomgang av gjeldende
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mål/remingslinjer og fierbruksplan for å identifisere eventuelle behov for oppdateringer og/eller endringer


Arheidet antas fremmet for bystyret i august 2015.


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Kommuneplan 2009 består av gjeldende reguleringer, og ethven planforslag vil derfor formelt sett
innebære en endring av kommuneplanens arealdel.


Kart til forsla td kommune•lan —Oslo mot 2030.


H710 på kartet over innebærer at bekkekloften er båndlagt i påvente av en formell s'kring gjennom
plan- og bygningsloven. Her innebærer dette regulering dl hevaring av naturområde


Vest for bekkekloften foreslås det i forslaget til ny kommuneplan opprenholdelse av nåværende


bebyggelse og anlegg.


I den delen av planområdet som ligger i marka, øst for bekken, foreslås en vaktivite ssone» med


bestemmelser som åpner for tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv. Ak ivitetssonene er
avgrenset på bakgrunn av en analyse som definerer omrader som tåler en viss tilrett legging
(aktiviteissoner) og omrader for friluftsliv der naturopplevelsen er det vesentligste. Bestemmelsene
åpner for utendonaktiviteter, også slike som ikke tradisjonelt har vært oppfattet som «Marka-


aktiviteter», i den hensikt å møte ulike aldersgruppers behov og ta hensyn til endrede
aktivitetspreferanser. 
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2.3 EKSISTERENDE FORHOLD


2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse


Forslagsstillers stedsanalyse


Planområdet ligger i overgangen mellom hyggesonen og Marka, øst i Voksenåsen, i overkant av 1 km nord
for Holmenkollen, mellom Holmenkollveien i øst og Ullveien /Torleilliangs vei i vest I tilknytning


Ullveien ng Thorleif Haugs vei er det holighebyggelse (Figur 3) (store villaeiendomrner og nyere


rekkehusdeiligheter).


Området er i dag regulen til byggeomralle lor bolig vest for hekken og uregulert del av marka (LNF) øsl


for bekken.


Figur 3: Planområdets lokalisering
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Bekken som renner gjennom området utgjør markagrensa (Figur 4, neste side). Mellom bekken og
Holmenkollveien i øst er det kun skog.


Omtrent midt i planområder går det en sti over en gammel steinbru, som er den eneste tverrforbindelsen i
områder. Suen ender imidlertid «blindt», og leder ikke gjennom hele skogsområdet mellorn Thorleif Haugs


vei og Holmenkollveien. I tillegg til denne stien er det to blåmerkede turistforeningsstier i skogsområdets
ytterkant (nord for planområdet).


Det finnes ikke opparbeidede og tilreuelagte lekearealer innenfor planområdet. Hele planområdet er
tilgjengelig som oppholdsområde (utmark), men i nedre deler av bekkedalen ligger det hus så tett på
dalbunnen at det kan oppleves å være til sjenanse hvis man ferdes der.


Nord b(c",.3=r 3‘,1


ern


rås.,


Grin:


Markagrensa


Planområdetved Voksenisen


Yikioa


	


,J.1 '•


er s .( nike,EV
'


1)lopriinn,
.•' I 1.


Figur 4: Planområdets lokalisering i forhold til markagrensa


•
vino Blindefri'Pli•evai;


Sj-riest'ad, Vestrtunev31
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Naturområdet er preget av stor terrengvariasjon med bratte skråninger og er ikke tilgjengelig for alle.
Universell tilrettelegging ansees som et lite aktuelt tiltak, da dette vil kreve omfauende tiltak som vil virke
odeleggende for områdets naturverdier.


2.3.2 Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt


Tema Oppstarts-
møte


Offentlig
ettersyn


Politisk
behandling


Kort utkvittering eller
henvisning til hvor omtales


Natunnangfold Gir


premisser


Gir


premisser


Gir


premisser


Planforslaget gjelder bevaring av


naturmiljø av regional verdi.


Flom Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Planområdet omfatter en dyp


hekkekleft med kun lokalt tilsig


Det er derfor ikke fare for


flom/skade.


Geotekniske forhold Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Ikke relevant Planforslaget


med fører ikke utbygging eller


endringer i terrenget


Kulturminner Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Det er ikke registrert kulturminner


1 planområdet.


Miljøforhold Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser
Gir ikke


premisser


Ikke relevant. Planforslaget


med fører ikke utbygging.


Teknisk infrastruktur Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Ikke relevant. Planforslaget


medfører ikke utbygging.


Barn og unges


interesser
Gir ikke


premisser


Cir ikke


premisser


Gir ikke


premisser


Planforslagm endrer ikke


tilgangen til eller kvalitmen på


området.


Virksomhetsfare Gir ikke


premisser


Gir ikke


premi sser


Gir ikke


premisseri


Ikke relevant


2.4 PLANFORSLAGET


2.4.1 Reguleringsformål (forslagstillers tekst)


Planforslaget er utarbeidet for å sikre et verdifullt naturområde i Oslos byggesone bedre enn hva som er


tilfelle ved dagens regulering Kjerneområdet i planen er en bekkekløft som går i sørøstlig retning mellom


UllveiereThorleif Haugs vei og Holmenkollveien Selve bekkekløfta, med registrerte naturverdier av


regional verdi, foreslas regulert til Grønnstruktur —naturområde, mens lisidene i vest og øst som drenerer


ned mot bekkedalen, beholder dagens hovedformål, men med en ny hensynssone for bevaring av


naturmiljø.


Planforslaget legger ikke opp til nye bygninger eller konkrete fysiske tiltak.
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2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser


Reguleringsformål

Planområdet foreslås regulert n1 formål gronnstruktur med underformål naturområde, bebyggelse og
anlegg med underformål boligbebyggelse og landbruks- natur- og friluftsornråde I tillegg reguleres det
hensynssoner langs vestsiden (boligbebyggelse) og nordlige deler av østsiden (LNF) av den registrerte
naturtypen for ivaretakelse av naturverdiene.


er
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Naturverdier


Planforslaget medfører at naturverdiene og det biologiske mangfoldet i planområdm sikres. Flatehogsr eller


tilsvarende, omfattende hogst tillates ikke. Det tillares ikke å kaste hageavlall eller annen type avfall


innenfor planområdet, da dette kan skade naturverdiene i området. Plaming/spredning av fremmede


plamearter vd ikke være


og ressts runnla et


Planforslaget innebærer at naturverdiene i området sikres/ivaretas. Hogst tillates ikke, med unntak av uttak


av enklelttrær.


Landskap 



Landskapet med bekk og dalsider sikres gjennom bevaring av naturornrådet. Det tillates ikke inngrep som


kan forringe naturverdiene og landskapet i området. Fjerning av fremmede arter er tillatt.


Kulturminner


De vesentlige verne-/bevaringsinteressene er knyttet til den registrerte viktige naturtypen i bekkedalen. Det


er ingen registrerte kulturminner innenfor reguleringsområdet. Etter ønske fra Byantikvaren er det


utarbeidet en bestemmelse som forhindrer inngrep i bakken og terrengmodi fisering.


Miljøfagl ige forhold 



Planforslaget medfører ikke forurensning, støy og ligne»de. Planforslaget endrer ikke lokalklima, men


sikrer biologrsk mangfold.


Byggeaktivitet og annen virksomhet som kan true det biologiske mangfoldet vil bli forbudt


Teknisk infrastruktur


Det finnes ikke ledningsnett i grunnen innenfor området. Planforslaget åpner ikke for nyanlegg innenfor


området fordi dette vil være lite forenlig med bevaring av naturverdiene


Turstien som krysser bekkedraget og den steinsaue broa opprettholdes og det åpnes for nødvendig


uthedring/vedlikeholdelse av dette gjennom mindre tifiåk.


Juridiske forhold


Det åpnes for at det kan gjennomføres enkelte skjøtselstiltak innentor planområdet, der noen typer riltak


krever avklaring med kommunen v/ Bymiljøetaten. Kommunen har ikke hjemmel til å pålegge privat


gnmneier å utføre skjotselstiltak, men det er mulig å marbeide en skjøtselsplan som en avtale mellom


grunneierne og kommunen, som nærmere avklarer hvilke konkrete skjøtselstiltak som kan gjennomføres.


Hvis det foreligger skjøtselsplan vil det ikke være behov for avklaringer hver gang tiltak skal utføres.


Hensynssoner 

Planen omfatter hensynssone for bevaring av naturmiljø. Innenfor disse er der ikke tillau å utføre tiltak


som kan endre fuktigheten i bekkedalen Dette innebærer at det ikke tillates inngrep i grunnen, oppfylling,


eller tiltak som på andre måter endrer tilsiget av fuktighet. Det tillates heller ikke hogst innenfor


hensynssonene, med unntak av enkelttrær.
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2.5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET


2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget.


Overordnede planer og mal 



Pldnens imension er a bidra til oppnaelse a\ 0,10 komrnunes forpliktelser i henhold til overordnede mal og


planer og er saledes i tråd med disse. Pidnen sikrer viktige naturverdier, og bidrdr til a opply1 le


malsettinger om bevaring av biologisk manglold.


Likevel er den en morstrid mellom forslaget ul nv kommuneplan. Oslo mot 2030 som ligger ute til


of lentlig euersvn. I denne er planomradet innenior et omrade som er marked iiAlidivitetssone markdik og


dette innehærer blant annet at det skal kunne utfores en viss grad av ffirenelegging for bruk


PlanlorsIdget for Voksenasen vil ikke åpne lor slik ulrettelegging, med unntak av vedlikehold dy den
tversgaende stien og den steinsdue brod, da dette vil kunne ha negative ef fekter for naturverdiene i


omraded


Stedsuiviklin 



Planomradet ligger på grensen i og delvis innenfor Marka. Planforslaget har derfor begrensede


konsekvenser for område- og bymvikling. Den grensen som allerede linnes i overgang hyggesnrie-Nla rk


konkreliseres og forsterkes som en følge av planlorslaget.


13arn og unges interesser


Planforslagel sikrer et naturområde som brukes til lek dy de litt storre barna i nærområdet og hindrer


uthygging i et lite område tett inntil markagrensid Spesielf i et langsiktig udsperspektiv, anses bevaring av


na furen i et område med stort utbyggingspress, som positivt for barn og unge. Utover dette legges der ikke


til rette for økt bruk av området som lekeplass eller lignende og planforslaget har derfor ikke betydelige


konsekvenser for barn og unges interesser.


l.andskd


Pldnen medfører ikke endringer i landskapet, men sikrer et verdifullt naturområde som er viktig blant


annet i forbindelse med Oslos kdrakferistiske grunile silhuen». Planen dillater nødvendig skjimsel og


vedlikehold av steinsau bro i ormadet, men ikke tilldk som vil endre landskapet. Planen lindrar i/gSd 111d


hevare nieromdels grønne preg.


Kulturminner


Det er ikke registred amomatisk fredete kulturminner som vil bli berørt av planforslaget. Eventuelle


uregistrerte kulturminner, inkluded den steinsatte hrod som kan ha forhistorisk verdd anses LIJI1Sett J


il'aretas under foreslaa naturbevaring (jIr. undlelse Ira Bvanukvaren). Deue medlører at planforslagets


konsekvenser for kuluarminner anses som mimmale.


Sosial intrastrulour


PlanlorsIdget innebærer ikke endringer som medlorer konsek hnser for områdets sosiale inlrastruktur.


Teknisk int rastruktur


Planen tillater ikke inngrep i bakken. Det er iniidlenid ikke registred teknisk infrastruktur i omradet. og


planen har dedor ingen konsekvenser for deue.
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Universell utformino


Området er ikke universelt tilgjengelig i dag. og planlorslaget endrer ikke dette. Derfor anses planforslaget
a ha liten ingen konsekvens for universell utforming.


Naturmangfold 



Planforslaget sikrer et registren viktig naturområde inkludert hrukhare bestander av den rodlistede
starrarten  Mærestarra på en hedre mate enn dagens regulering og situasjon. Nedenfor følger redegjørelse
lor planforstaget i henhold til naturmangfoldloven kap. II, §q8-12:


Kunnskupkgrunnlaget, §fl
Planarheidet er så langt det er kjent hasen tilgjengelige hunnskap om naturmangfoldet i området. I tillegg
er def utført kartlegging av naturverdier i de tilfeller hvor det har vært tvil (se vedlagt befaringsnotat). Det
er, ut fra planens karakter, ikke kjennskap til andre, ikke helyste forhold vedrørende naturmangfoldel, som
burde vært bedre undersøkh Kunnskapsgrunnlaget for planforslaget anses derfor som tilstrekkelig.


Fore - var - prinsippet, § 9


Fordi kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig, og planens intensjon er a sikre et verdifullt
naturområde, slik at det ikke tører til økt fare for forringelse av eksisterende naturverdier, tillegges føre-
var-prinsippet liten vekt.


Okosysternffinærming oy sandel belastning, §JO
Planlorslaget medfører ihke opplønng av nve elementer (hus eller teknisk infrastruktur), men sl krer et
verdifullt naturomrade. Konseksensene for områdets samlede helastning anses derfor som minimale.


Kosmadene ved nubolorringelse skal bæres av filral,shaver. 5 llog Miftoforsvarlige reknikker og
driftsmetoder, §12


Bestemmelsene om at kostnadene ved nuljoforringelse skal batres av tiltakshaver (§11) og om
miljdorsvarlige teknikker og driltsmetoder (§ 12) får ikke boydning i denne plansaken, fordi planen ikke
innebarrer risiko for forringelse av naturverdier, og heller ikke innebærer fysiske inngrep i planomradet
menom eventuelle nødvendige skjouselstiltak for a bevare naturverdiene.


På bakgrunn av foreliggende vurdering, anses planens konsekvenser lor naturmangfold sam et set1 som


positiv, j fr. blant annet forvaltningsmalene i naturmangfoldloven ft§ 4 og 5.


Natur- og ressursgrunnlaget


I et hedriftsøkonomisk perspeldiv vil tommerpotensialet i planomradet (den delen som er innenfor
markagrensa) kunne blj elårligere utnyttet enn om det hadde vært drevet tradisjonell hogst. Utover dette
anses planforslagets konsekvenser for natur- og ressursgrunnlaget som utelukkende positive.


Miljøfaglige forhold 



Planforslaget anses å ha smalubetydelige konsekvenser for miljulaglige lorhold som sol-jskyggeforhold,
klimagassutslipp, lufuistøyforhold, fonilensning og lignende. Deue begrunnes med at planen ikke lører til
endringer i omradet annet enn en naturlig utvikling av det eksisterende naturområdeh


Risiko- og sarbarhel


Planforslaget medforer ihke endnnger i planornradet som endrer rislko eller sarharher direkte. Gjennomfort
og sarbarhosanalvse har imidlenid identifisen to hendelser som er aktuelle i planomradet:
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Personskade
Planprosessen og sikring av området ved reguleringsplan vil kunne skape økt interesse for området, og


dermed noe økt bruk til tross for at planforslaget ikke fysisk legger til rette for økt ferdsel. Dette vil kunne
[øre til noe høyere sannsynlighet for personskade i forbindelse med skrentene i området. I tillegg er det
store, gamle nær i området, både døde (liggende/stående) og levende, som vil kunne føre til personskade
hvis de knekker/faller ned


Dette anses ikke å representere store konsekvenser for risiko og sårbarhet, og det er ikke ansett som
nødvendig med avbørende tiltak.


Flom
Der det er vann, er det også potensielt fare for florn Bekken gjennom området er imidlerod såpas liten, at
dette ikke vil påvirke nærliggende bebyggelse eller teknisk infrastruktur nærområdet. Dette vil heller ikke
endres som en følge av planforslaget. Ved mye nedbør og store vannmengder i området, vil de fuktige


forholdene i planområdet tvert imot kunne ha en oppsugings-/oppsamlingseffekt og hindre store skader
nedstrøms bekken.


Radon
Fordi planforslaget ikke innebærer oppføring av boliger, anses ikke områdets registrerte aktsomhetssone
for radon som beslutningsrelevant, og dette er derfor ikke undersøkt nærmere.


For ytterligere informasjon vises det til vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse


økonomiske konsekvenser
Planen utløser ikke krav om grunnerverv Det anses heller ikke som hensiktsmessig å gi økonomisk
kompensasjon for tapt utbyggingspotensial for berørte eiendommer. Båndlegging innenfor de aktuelle


eiendommene hindrer ikke muligheten for å bygge ut, men hindrer at det skjer innenfor de delene av
eiendommene som omfattes av denne planavgrensningen Det er kun de arealene som er innenfor formål
grønnstruktur naturområde som ikke lenger vil være med i utregningen av eiendommens utnyttelsesgrad


Disse områdene er i stor grad avhengige av terrengmodifiseringer før det eventuelt vil kunne oppføres
bygninger der. For å kornpensere for tapt utbyggingspotensial som følge av planen, vil det, framfor
økonomisk kompensasjon, være aktuelt å revurdere de aktuelle tomtenes totale utnyttelse i forbindelse
med detahregu]enng som må foreligge før utbygging igangsettes. Dette er beskrevet under «konsekvenser
for berørte eiendomment, nedenfor.


Juridiske forhold 



Planforslaget innebærer amregulering av området fra byggeområde for holrg og LNF til grønnstruktur, og
henholdsvis byggeområde for bolig og LNF med hensynssone for bevaring av naturmiljø.


Det vil være behav for oppfølgende reguleringsarbeid for eiendommer som blir sittende igjen med noe
mindre boligregulen areal enn i dag.


Det kan også inngås en avtale mellom kommunen og berørte grunneiere som konkretiserer og formaliserer
planens bestemmelser og inkluderer en skjøtselsplan. Det presiseres at kommunen ikke har anledning tilå
pålegge privat grunneier å utføre skjøtselstiltak.


Konsekvenser for berørte eiendommer
Grunneiere for (gnr/bnr) 33/507, 33/508, 33/18, 33/82 og 33/2991 vil få redusen utnyttelsespotensialet på


sine eiendommer som følge av planen. De delene av eiendommene som liger innenfor formål
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grønnstruktur naturområde, vil ikke medregnes i beregning av utnyttelsesgrad. Dette utgjør følgende
arealstørrelse for eiendommene:


• 33/506: 829,80 m2


• 33/507: 969,10 m2


• 33/18: 11 464,69 rri2


• 33/82: I 593,28 m2


• 33/2991: 17,36 n12


Cjennom eksisterende regulering er det krav om detaljregulering før det kan oppføres nye bygninger på
samtlige berørte eiendommer I forbindelse med dette vil det være aktuelt å åpne for økt utnyttelsesgrad på


resterende deler av eiendommen for å kompensere for rapt utnyttelsespotensial som følge av denne planen.
De delene av eiendommene som reguleres til boliglormål med tilhørende hensynssone, vil fremdeles være
med i beregningsgrunnlaget for eiendommens utnyttelsesgrad, og fungerer i praksis mest som en slags
byggegrense.


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Forslagsstiller hevder at planforslaget tillater nødvendig skjotsel. En skjøtselsplan for eiendommene
vil kreve en avole mellom grunneierne og kommunen.
Forslagsstiller hevder også at det vil være naturlig å åpne for økt u-grad på de berørte eiendommene.
PBE vil opplyse at det er krav til detaljregulering for disse eiendommene før utbygging. Ved enhver


reguleringsplan vil grad av utnyttelse bli vurdert på nytt. 



3. MEDVIRKNING


3.1 FORHANDSUTTALELSER


Innkomne forhåndsultalelser følger som eget vedlegg.


3.1.1 Liste over forhåndsuttalelser



 Vann- og avløpsetaten 07.03.2014

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 06.03.2014

 Dalan advokatfirma pva. Elisabeth og Leif Hakon Strøm ( 33/82) 17.03.2014

 Christopher Holm pva. 33/506 og 33/507 10.03.2014

 Dalan advokatfirma pva. Krags arvinger (33/18) 18 03.2014


3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens
kommentarer


Vann- o avlø setaten har ingen merknader til planarbeidet.


Forslagsstillers tilsvar:


Tas til orientering


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Tas til orientering
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2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Deler av planområdet omfattes av Markaloven. Planarbeidet er
tidligere varslet og Eylkesrnannen oppfarter det slik at det ikke er behov for en tillatelse til oppstan av


utvidelse av planområdet med samme formål. Kommunens vedtak må imidlenid sendes Klima- og


miljødepartementet for stadfesung.


Forslagsstillers tilsvar:


Tas til orientering


Plan- og bygningsetatens kommentar


Planarbeidet hle varslet før markaloven tradte i kraft. Del var derfor ikke nødvendig med departementets


(se side 4 nederst)


3 Dalan advokatfirma rwa. Elisabeth og Leif Hakon Strøm ( 33/82) påpeker at det er inntatt en grense for


bebyggelse på eiendommen mot bekkefaret. Vernesonen som berører eiendommen er ikke vesentlig for


tilsig og fuktighetsforhold i bekkedalen nedenfor. Det anmodes derfor om at områdene som båndlegges,


begrenses, slik at det ikke går ut over det som er nødvendig for å oppnå formålet med planen. Arealene


innenfor hensynssonen er utmerkede tomteområder. Det vises særlig til området nedenfor tennisbanen,


som er flatt og godt egnet for behyggelse og som ifølge Rambøll ikke har vesentlig betydning for tilsiget


til bekken. Det samme gjelder området på motsatt side av eiendommen nord for Telemarksstuene. En


begrensning av disse byggeområdene vil medføre et betydelig økonomisk tap Det understrekes at


eiendommen uansett får båndlagt et 1,6 daa av etendommen langs vassdrageL Dette medfører også et


beurdelig økonomisk ta, ikke bare er området gjort ubebyggelig, arealet går også ut ved u-gradsberegning


for hele eiendommen. Det anmodes om at dette hensyntas og at det foretas en ny vurdering av hvilke


områder som skal omfaues av vemesonen. Samtidig bes det om at tapt beregningsgrunnlag for u-grad


kompenseres ved å øke u-graden på den resterende del av eiendommen.


Forslagssfillers trIsvar:


Informasjon om eksisterende hyggegrense tas til efterretning.


Det er ikke planens intensjon å båndlegge mer areal enn det som anses som nødvendig for å opprettholde


de registrene naturverdiene i området. Dcue vil gjøres rede for/beskrives i planforslaget, som legges ut til
offentlig enersyn før det eventuelt vedtas. Det vil dermed gis muligheter ttl å komme med bemerkninger


senere i prosessen når saken er bedre beskrevet og begrunnet.


Det er uansett krav om detaljregulering før en eventuell utbygging i dette området, og det er i forbindelse


med dette naturlig å se på tomlas utnyttelse. Det er ikke naturlig å behandle dette i forbindelse med dette


planforslaget.


Plan- og bygningsetatens kommentar


Plan- og hygningsetaten har ved ettersynet tatt forbehold om foreslått planavgrensning for hensynssonen


mot vest er riktig. Planforslaget medfører store inngrep i private boligeiendommer og det er derfor


avgjørende at avgrensningen er godt begrunnet. Det vil bli avholdt en befaring med berørte grunneicre,


Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten mens saken ligger ute til offentlig euersyn for å se nærmere på


avgrensningen av hensynssonen på de boligregulerte eiendommene .


Det er krav til detaljregulering for de berørte eiendommene før yuerligere utbygging kan skje, og grad av


utnyttelse vil bli vurdert i denne planprosessen.


4 Chnstopher Holm pva. 33/506 og 33/507 uttaler at både det opprinnelige og det nå utvidete planområdet


berører hans families eiendommer. Utvidelsen er svært omfattende og det sulles spørsmål ved behovet for


dette. Det antas at relevante hensyn kan ivaretas med mye mindre tyngende former for regulering. Det bes
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om informasjon i alle ledd av prosessen samt a fa delm i helaring. Det onskes en beskrivelse av prosessen
og hvem som gjør hva. Det er vanskelig å kommentere planforslaget da det ikke fremkommer hvilke
konsekvenser den foreslåtre hensynssonen vil fa lor en fremtidig utvikhng av eiendommene.


Eorslagsstillers tilsvar,
Det varselet som nå er sendt ut, er et forenklet varsel om at planarhodet er tatt opp igjen etrer lengre uds
opphold, og at planområdet er urvider i forhold til tidligere varslet. De merknader som tas opp i denne
uttalelsen er faktorer som blir heskrevelbelyst i planforslaget som også skal ut på horing of fentlig ettersyn
for det evernuelt vedtas. Det vil derfor komme nye muligheter til a komme med bemerkninger når
planfordaget legges ut til offentlig ettersyn. Da vil saken ogsa være bedre opplyst.


Ronclordehng i planarbeidet Ramboll er engasjert som konsulent for å utarbeide atte detahregulerings-
planer med tormal a sikre viktige naturområder innenfor Oslos hyggesone. Det er altså snakk om en
kommunal plan hvor Bymiljøeraten er initiativtaker. Plan- nngbygningsetaten er myndighetsinstansen som
skal hehandle planforslaget som Ramboll sender inn på vegne av Bymiljøetaten


Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vities til kommentaren til bemerkning 3. Prosessen videre er at Plan- og bygningsetaten legger
planforslaget ut til offentlig ettersyn med sin foreløpige vurdering. Fauslagsstiller er Bymiljøetaten med
Rambøll Norge as som fagkyndig konsulent. Ved ettersynet vil alle berørte grunneiere i tillegg til bydelen,
etater og interesseorganisasjoner få 6 ukers frist for a uttale seg. Det vil bli avholdt en felles befaring med
de herørte grunneierne for å se nærmere på avgrensningen ay hensynssonen vest for bekkekloften mens
planforslaget ligger til offendig ettersyn. Etter ettersynet vil bemerkninger blr nøye vurdert og eventuelle
endringer bli innarbeidet før planforslaget sendes til politisk bebandling. Ved varsel om bystyrets vedlak
vil alle berørte tå klageadgang.
Den foreslåtte hensynssonen medfører at arealet fortsatt er regulert til holig og dermed kan medregnes i
grad av utnyttelse, men det kan ikke plasseres behyggelse eller gjøres inngrep i denne sonen som er til
skade lor naturmiljøet, jfr, bestenunelsene. Areal som reguleres ril gronnstruktur —naturmiljø kan ikke
medregnes i grad av onyttelse selv om det er en del av en privat boligeiendom.


5 Dalan advokatfirma pva. Krags arvinger ( 3318) hemerker at det allerede er en byggegrense mot
hekkefaret. Utvidelsen av planområdet begrunnes med sikring av naturlig tilsig og fuktighetsforhold i
hekkedalen. Det fremgar av Rambolls brev at tilsiget i stor grad kommer fra nordvest og nordøst av
bekkedalen. Deler av 33:18 som ligger på østsiden av hekkedalen vil da ikke påvirke tilsig og
fuktighetslorhold. Det anmodes derfor om en ny vurdering av dette. Deler av arealene som ligger innenlor
det særlige hensynsomradet er meget gode tomwområder som er velegnet til obygging. Begrensning av
disse omradene vil derfor medføre et betvdebg økonomisk tap or alle berune grunneiere. Utvidelsen
forNentes derfor a gjøres så liten som mulig, og ikke ut over det som er nødvendig for å oppnå formålet.
Samtidig ma dette tilpasses gjeldende regulering av samme område, dvs at det kun kan yære en
hyggegrense mot bekkefaret. Det ma forems en ny vurdering av yernesonen. Tapt beregningsgrunnlag for
U-grad må kornpenseres ved å øke u-graden pa den resterende delen av eiendommen.


Forslagsoillers tilsvar:
Se kommentar til bemerkning nr.3.


Plan- og bygningsetatens kommentar:
Se kommemar til bemerkning nr. 3
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FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON


3.2 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE


Hensikten med reguleringsarbeidet har vært å følge opp Oslo kommunes forpliktelse om å sikre og bevare


viktige naturverdier i byggesonen.


Under naturtypekartleggingen i Oslo kommune (2002) ble det aktuelle naturområdet i Voksenåsen


identifisert som en lokabtet for den svært viktige naturtypen «Bekkekløft». Derte er en naturtype forbundet


med høy fuktigher, høyt artsmangfold og innslag av rødlistearter. Naturtypen er sårbar for alle inngrep som


endrer fuktighets- og lysforhold.


Området registrert med regional verdi (B-verdi) for biologisk mangfold i Mi jodirektoratets naturbase


Figur 5). Denne registreringen er fra 2004 



Figur 5: Avgrensning av registren naturtypelokalitet i Voksenåsen
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Området er klassifisen som nawrtypen agammel harskog», med dominans av or-askeskog i dalbunnen, og
innslag av rik sumpskog og høgstaudemark. Det er bratte bergvegger i hele dalens lengde, og bekken som
renner gjennom området gjør området fuktighetspreget. Det er også registrert forekomst av den rødlistede
starrarten blærestarr (Carex rhynchophysa) (NT) minst to steder innenfor området. Dene er den høyest
liggende (440 meter over havet) registrerte forekomsten av blærestarr i Norge.


I sammenstilling av data om biologi- og friluftsveniier innenfor Oslo kommunes skogseiendommer (Sisie
sjanse rapport 2005-9), er naturområdet klassifisen som Urskog/gammelskog med regional verdi (B).


I øvre deler av området (Figur 6) er det massiv, grov granskog på høgstaude- og smålaregnemark. Skogen
er flersjiktet med god spredning i alder. Det er noe død ved i området og fiere av træme er forholdsvis
gamle og nærmere 70 cm i diameter


I de nedre delene (Figur 6) av bekkeklefta er det rik høgstaudevegetasjon med blant annet turt, tyrihjelm,
kranskonvall, bekkekarse og hassel. En del ganske grov ask og innslag av mindre gråor, alm, bjørk, osp og
rogn forekommer. Her finnes også døde, stående trær av osp og rogn. Or-askeskog dominerer i dalbunnen.
Det finnes også elementer av rik sumpskog i område .


Figur 6: Naturtypen kan deles inn i «tevre» og «nedres deler med den steintagur broa som naturlig skille.
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Sør i bekkedalen er det hugget endel store trær som ligger veltet delvis på tvers av bekkedalen.


Bekkeldøften er relativt smal og bekken har begrenset vannføring samtidig som nedslagsfeltet er liLe. Fordi
hekken ikke er en del av et større bekkeløp, er det kun lokalt tilsig som forsyner den med vann. Det lokale
tilsiget kommer i stor grad fra myr-Isump-/bekkedrag langs hele bekkekløftas vestside og nordlige deler av
østsiden.


Planområdet ligger i tilknywing til store skogs- og friluftsområder i Marka, og nærområdet har generelt
meget høy frilufbaktivitet.«Trafikken» av turgåere gjennom/forbi planområdet følger imidlertid i
hovedsak Ullveien og Thorleif Haugs ver, og i svært liten grad gjennom skogeninaturtypelokaliteren. Deue
kan ha sammenheng med at det ikke er lagt til rette for attraktive innfallsporter til området, og det dermed
ikke faller naturlig å gå gjennom området framfor å følge veien rundt. Det er hel ler ikke en
gjennomgående sti gjennom planområdet.


Den registrene nawnypen i planområdet har naturvercher av regional betydning, og er ikke tilstrekkelig
sikmt gjennom dagens regulering. Foreliggende planforslag er derfor utarbeidet for å sikre der verdifulle
naturområdet på en hedre måte ved å opprettholde området slik det er i dag.


tillegg til det konkrete arealet med store naturverdier, sikTes buffersoner i øst og vest. Bakgrurmen for
dette er at bekken som renner gjennom planområdet ikke er en del av et lengre/større hekkeløp, og dermed
kun har lokalt tilsig. Dette lokale tilsiget kommer hovedsakelig fra myr-Isump-/bekkedrag langs
bekkedalens vest- og østside. Hvis disse områdene dreneres, fylles ut, eller der oppføres bygninger der, vil
ikke bekken få tilsig av vann/fulaighet, og forholdene som har skapt de registrerte naturverdiene står i stor
fare for å ødelegges. For mer informasjon, se vedlagt befaringsnmat.


Det er ikke lagt opp til særskilt olrettelegging for friluftsliv langs bekken. Området skal fremstå som et
tilnærmet urøn naturområde, og det anses ikke som mulig å tilrettelegge for friluftsliv (mer enn tilfellet er i
dag) uren at det vil forringe de regisurne naturverdiene som søkes sikret gjennom dette planforslaget.


dagens situasjon med marka på den ene siden (regulert til LNF-område) og i all hovedsak ubebygget
boligareal på den andre, synes kanskje ikke slik sikring å være et nærliggende behov. Men hvis
boligregulering i vest skal realiseres, vil naturverdiene raskt komme under hetydelig press. Nylig
gjennomført hogst sør i området viser at slikt press allerede finnes.


I de områdene som ligger innenfor markagrensa, gjelder også Markaloven. Denne hindrer imidlertid ikke
nødvendigvis hogstlskogbruk, og gir dermed ikke tilstrekkelig vern av det verdifulle området.
Skogbruk/hogst i markaområdet tett oppol planområdet kan potensielt få negativ konsekvens for
fuktigherstilførselen og dermed det verdifulle miljøet i planområdet.


For yrterligere informasjon henvises til vedlagt befanngsnotat datert 28 11.2013, samt notat utarbeidet av
Bymiljøetaten, datert 24.04.2013.
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3.3 FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER


holgende illusudsjoner viser lorholdene sorn siLrc i lorhintlehe ined toreliggende planfordag:
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4. PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING


4.1 PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


4.1.1 Plan- og byg gsetatens vurdering av planforslaget


Overordnede mål


Planforslaget er en opprolging n sty res edtak av 06.11.2002 om jjKartlegging og aurdsetting av
natursper ou biologisk mang101d- og anses å aafre i t«d med oxerordnede planer on foringer.
1 forslage«il ny kommuneplan, Oslo mot 2030 som lå ute tal oflentlig ettersvn varen 2014 er hekkeklotten
marken med hensanssone (H710) som innebærer at hekkekloften er handlagt for regulenng euer plan- og
bygningsloNen. ier innebauer deue regulering til bevaring av naturområde. Forslaget til ny lonumuneplan
viser ogsa at planomradet pa ostsiden av hekkedalen ligger innenfor et omrade som er marken som
sAktivitessone markau. Deue innebaver blant annet at det skal kunne utfores en aiss grad av tilrette-
legging for hruk frilu frsliv. Planlorslaget for hekkekloften i Voksenasen .11 ikke apne for sh
tilrettelegging, med unmak av vedl ikehold av den tversgående snen og den steinsatte broa, da dette vil
kunne ha negative ef lekter for naturverdiene i området. Bekkekløften er imidlertid ikke av de vikuge
innfallsportene til Marka, det er naturlig å komme inn i Marka fra ost eller vestsiden LIVbekkeklof ten via
veier og snur, I og med at en bevaring av hekkekloften innebærer at lisidene ma tas med for a sikre
vanntilsig, lurderer Plan- og bygaingsmaten at planforslagm er i samsVar med lorslaget til nv
kommuneplan.


Planens avgrensning og reguleringsformål


tillegg til det konkrete arealet med store naturverdier som reguleres til grønnstruktur —naturomrade nede
i selve hekkekloften, ma det sikres bullersoner i øst og vest. Bakgmnnen for dene er at hekken som renner
gjennom planområdet ikke er en del av et lengre/større bekkeløp, og dermed kun har lokalt tilsig. Dette
lokale tilsiget kommer hovedsakelig fra myr-Sump-jbekkedrag langs bekkedalens vest- og østside. Hos
disse områdene dreneres, fyl les ut, eller det oppføres bygninger der, vil ikke bekken la tilsig av
vannIfuktighet, og fOrholdene som har skapt de registrene naturverdiene står i stor fare Ihr å odelegges.
Det vurderes derfur som hensiksmessig ar disse lisidene opørettholder sine reguleringsformål (holig og
31117-ontråde/ marka) og at det legges en hensynssone for hevaring av kulturmiljø over regulerings-
formålene. Planforslaget medfører imidlerlid store inngrep i private boligeiendtanmer og det er derfor
avgjørende at avgrensningen er godt begrunnet, Endelig avgrensning cly planområdet mot Vest Vil være
tema for en befeldng i august 2014 der Bymiljøetaten, konsulent, PBE og grunneiere deltar.


Naturmangfold
Planforslager er yurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § I, forvaltningsmålene i §ly 4 og 5, samt
prinsippene i §§ 8-12, jfr. 7.


Oslo kommune har gjennom mange au kartlagt områder som er viktige for hevaring av biologisk mangfold
1kommunen. Dette er såkalte vilt- og naturtypeområder, kartlagt etter metoder fassatt LIVDirektoratet lor
naturlorvaltning. Opplysningene er systematisert i kommunens naturdatahase. 1arbeidet med regulerings-
planen har man iurholdt seg til Informasjonen fra kommtinens naturdatabase samt hef dringsnotat.
Det er registren et omrade med verdifullt hiologisk mangfold i dette omradet. Bekkeklolten i Voksenasen
er vurden som viktig, B - regional verdi og Hassifisen som naturtypen bekkekloft med nk gammelskog
med bl.a. funn av en rodlistet starrart.
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Planarbeidet er så langt det er kjent hasen på den best tilgjengelige kunnskap om naturmangfoldet i
området. Kunnskapsgrunnlagei ansees som ffistrekkelig for ot lentlig besIutningstaking, I. nml 8 og 9
og forvaltningslovens § 17
Planforslaget anses ikke å få negative effekter for naturmangfoldet (jI bl.a forvaltningsrnalene i nml §§ 4
og 5). Den samlede belastningen for økosystemet vil ikke øke (nml § 10). Hensynet til naturmangfoldet og
kravene om dette i naturmangfoldloven anses således ivaretan i planarheidet.


Kulturminner
Det er ikke registrert kultunninner innenfor planområdet. Byantikvaren har imidlerud uttalt at planområdet
har potensial til å inneha automatisk fredete kultunninner knyttet til utmark. Da planområdet reguleres til
naturområde og hensynssoner over områder for bebyggelse og anlegg og LNF-område, stilles det ikke krav
om arkeologisk registrering. I reguleringshestemmelsene milles det imidlertid krav om at dersom en i
forbindelse med skjøtsel og tiltak blir oppmerksom på at arbeidet kan virke inn på automatisk fredete
kulturminner. skal arbeidet stanses og Byantikvaren kontaktes før videteføring av arbeidet. Eventuelle
kulturminner anses dermed ivaretatt.


Miljefaglige forhold
Planforstaget vil ikke medføre endnnger av miljøforholdene i området.


Risiko- og sårbarket
I området finnes det skrenter og små stup som kan gi personskade ved ferdsel. Planen endrer ikke dette
forholdet, men det åpnes for å kunne seue opp gjerder der det anses nødvendig. Flomfaren er vurdert å
være liten. Området er registren med høy til moderat aktsomhet for radon. Fare for stråling ved ferdsel og
bruk av området er ikke av et slikt omfang at det representerer noen konsekvens. Det foreslås derfor ikke
avbetende tiltak. Risiko og sårbarhet anses ulstrekkelig utredeti Risiko- og skharhersanalysen (ROS-
analysen).


Stedsutvikling
Planforslaget medfører ingen endri nger av eksisterende forhold, men hidra til å sikre eksimerende
naturverdier i større grad enn gjeldende plangnmnlag


Barns og unges interesser
Barns og unges interesser berøres ikke da forstaget ikke medfører noen endringer i området.


Universell utforming
Det er ikke planlagt tilrettelegging av området med hensyn til universell utforming. Dette ville kreve
ultak og anlegg langt ut over det som er planens formål, bevaring av naturverdier Det er en høydeforskjell
på noe over 70 m i planområdet.


økonomiske konsekvenser og juridiske forhold
Vest for bekkekløften berøres fem boligeiendommer. For den sydligste (3312991) anses planforstaget å ha
liten betydning, da denne eiendommen er utbygget iht en relativt ny plan og ikke anses å ha ytterligere
utbyggingspotensial.
Planforstaget kan medføre en redusert verdi på de øvrige eiendommene da det blir mindre areal for
beregning av grad av utnyttelse i og med at deler av eiendommene omreguleres til grønnstruktur —
naturområde. I tillegg legges det en hensynssone som begrenser den hebyggbare delen av holigregulen del
av eiendommene.
Det er krav til detaljregulering før mbygging for de fire nordlige eiendommene og grad av utnyttelse vil da
bli vurdert på nytt.
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5. KART OG BESTEMMELSER


5.1 NEDSKALERT PLANKART
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5.2 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR


BEKKEKLØFT ØST FOR THORLEIF HAUGS VEI, VOKSENASEN
Del av gnr. 33, bnr 18, 82, 506, 507 og 2991.


§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist pa plankart merket kartnummer OP-200713033 og datert 24.062014.


§ 2 Formål
Området reguleres


- Bebyggelse og anlegg —boligbebyggelse
- Grønnstruktur —naturområde


Landbruks-, natur- og friluftsformal —naturvern
- Hensynssone —bevaring naturmiljø 11560


§ 3 Fellesbestemmelser
3.1 Målsettingen med reguleringsplanen er å bevare en bekkekløft med sitt naturlige biologiske mangfold
samt å sikre området for


3.2 Dersom en i forbindelse med skjøtsel og tiltak blir oppmerksom på at arbeidet kan virke inn pa
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og ansvarlig fagetat kontaktes før videreføring av
arbeidet.


§ 4 Bebyggelse og anlegg —boligbebyggelse
Området skal benyttes som ubebygd del av boligtomt og gis samme bestemmelser som tilliggende
baligregulering.


§ 5 Grennstruktur —naturområde
5.1 Anleggstiltak
Terrenginngrep ogieller terrengendring er ikke tillatt. Kanaliscring av bekk og andre tiltak som hindrer
bekkens naturlige løp er ikke tillatt.


Det er ikke tillan å sette opp gjerder innenfor områder, unntatt der det er nødvendig for å sikre skrenter og
stup.


Eksisterende sti som krysser bekkedraget på steinsatt bro, opprettholdes og om nødvendig utbedres
/vedlikeholdes.


5.2 Andre tiltak
Det 011atesikke å fjerne eller skade vegetasjon.
Hogst er ikke tillatt, bonsett fra trær som er til fare for bygninger eller for ferdsel langs stien.
Vegetasjon og bekkeløp skal bevares og få utvikle seg uten inngrep. Aktuell kommunal etat med fagansvar
for biologisk mangfold kan åpne for skjøtsel av ungskog, for eksempel ved tynning
Det er tillatt å fjerne fremmede arter. Det er ikke tillatt å plante fremmede arter
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN


Pldn- og hsgoingsekgen sucker med hjurnmel i pldn- og hsgningslosens 12-10 i buolred il delegeo
awndighte sedian aY hyso,et 1-.1n) 2009, lagt ut tiloliendig edersvo.


ForsIdgIl delddegulenogmed leguleringsbeshennlelser tor hekkeklan os[ mr- 1-11111til I LIII12,1 “9,


oksenasen. soni omreguleiesti, bsggeonadde tur holig og LSF-onuede Imarkel lit


Pehsgge:se Jniegg hol ghetr. geel  L`


donnsuuktur - edrunenride


I andhjuks-. nand- ia i dulistoond - ern


Henss nssone - hesere:g wennndio ree;


SOITI d lisrales p,1 ken merkte Plan- og bsgningssteen, OPI-200- I gi t, sheen
24.06.1014


Dersorn pl,edoidagel bli,sedidn dene iinehrre en eridring av kniiiciiriricplaiicns dredIdel


Deue dokurnemef er elekrronisk qodlyent 04.07.2014 eo:


Toril GuIhrundNen - Saksbehandler


Målfrid Nvrnes - fungerende avdelingsdireklor, Avd. for områdeurviklino







r Fylkesmannen
Oslo og Akershus


Terdenskerdagare 12
Postboks 8111 Dep 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
frnoaposonottak@fylkesmannen no
vermalmoa Cm


Organeasensnummer NO 974 761 319


Ramboll Norge AS


Postboks 427 Skoyen


0213 OSLO


Deres ref
Deres clato 13 02 2014
Var ref 2008/21021-11 M-F0
Saksbehandler Mant Lillesveen
D.rektetelefo.r 22003639


Dato 06 03 2014


Oslo kommune - Voksenåsen - Ullveien 5 - naturområde foreslått bevart ved
regulering- Varsel om gjenopptatt planarbeid og utvidet planområde -
Fylkesmannens uttalelse


Vi viser til brev fra Ramboll Norge AS av 13.2 2014.


Deler av planomradet ligger innenfor anvendelsesområdet for Lov om naturområder i Oslo og


nærliggende områder (markaloven). Planarbeidet er tidligere varslet og Fylkesmannen oppfatter


det slik at det ikke er behov 1br en tillatelse til oppstart av utvidelse av planområdet med samme


formål. Kommunens vedtak må imidlertid sendes Klima- og miljodepartementet for stadfesting.


jf. markaloven § 6 2.1edd.


Formalet med planen er å regulere ul bevaring av naturområde. fylkesmannen har vurdert varslet


planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor vare ansvarsområder. Basen på den


oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.


Aktuelle overordnede foringer for kommunal planlegging som skal vorderes og ivaretas i planen,


er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 samt i "Nasjonale


forventninger til regional og kommunal planlegging" av 24.6.2011(www.planlegging.no).


Med hilsen


Are Heden


seksjonssjef Marit Lillesveen


overingenior


Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Oslo kommune
Vann- og avløpselaten


Rambell Norge AS


Postboks 427 Skeyen
0213 OSLO


Dalo 07 032014


Deres ref Vår ref (mksof ):SaksbehArkigkode


10439951-6Anita Pay Tognad512.1


GNR 33 BNR 507 - ULLVEIEN 5 - VOKSENÅSEN - MARKA - VARSEL OM
GJENOPPTAIT PLANARBE1D OG UTVIDET PLANOMRÅDE FOR
NATUROMRÅDE SOM FORESLÅS BEVART VED REGULERING


Vi viser til Deres brev datert 13.02.2014 med varsel om gjenopptatt planarbeid og uividei
planområde for naturområde som foreslås bevart ved regulering.


Vann- og avløpsetaten har ikke merknader til planarbeidet


Mcd hilsen


bllen Dahl Anita Pay Togstad
prosjektuivikler byutvikling overingenier utredning


Codkjent elektronisk og ekspedert i papirform uten underskrift


Vram. og kvbpsetelea Ponadresse: Telelon 02 180 Bankpm 1315 01 01462
Postboks 4704 Sofienberg Telefaks 23 43 70 80 Org nr 971 185 589 P4VA
0505 Oslo E-posi posimonak@sav oslo kommune no
lks•kmdresse: Imernm www •av oslo kommum no
lieslas gale 5







Anna Skaarnæs-Moldestad


Fra: Chnstopher Holm <chnstopher@superbra no-


Sendt: 10 mars 2014 15 22


Til: Anna Skaarnæs-Moldestad Bard oyPnel bredesen@bym oslo kommune no


Kopi: Britt Holm


Emne: Vedr Varsel om gjenopptatt planarbeid Uliveien 5 tomtene


Hei,


Jeg viser til brev fra Rambøll av 13. februar 2014 og telefonsamtale med Anna Skaarnæs-
Moldestad. Som avtalt i telefonsamtalen oversendes med dette våre foreløpige kommentarer til
varsel om gjenopplatt planarbeid, For ordens skyld nevnes at jeg representerer både grunneier av
331506 - T H Holding AS og 33/507 - Ullveien 5, Britt Holm.


Både opprinnelig planarbeid om grøntareale og det nå varslede utvidede planområde berører de
to tomtene som min familie eier. Det utvidede planområde som nå varsles er en svært omfattende
utvidelse av del opprinnelig varslede planområde. Vi er spørrende til behovet for utvidede
hensynssoner og anfar at de relevante hensyn kan ivaretas med mye mindre tyngende former for
regulering og bestemmelser. Vi ber om å bli informert i alle ledd av prosessen, få tilsendt, eller link
til, alle sakens dokumenter med begrunnelser. Vi ser det har vært befaring og ville gjerne vært
med på denne befaringen. Vi ber om å bli kalt inn til evt nye befannger.


Videre ønsker vi en beskrivelse av selve prosessen og hvem som gjør hva? Er det slik at Rambøll
er leiet inn av bygningsetaten. bymiljø, eller andre, og hva slags reguleringsplan er dette? Vi kan
ikke finne et forslag tHbestemmelser som vil følge foreslatte hensynssoner i
saksdokumentene. Forelopig er det derfor vanskelig å kommentere planforslaget da det ikke
fremkommer hvilke konsekvenser den foreslåtte hensynssonen vil fa for en frembdig utvikling av
eiendommene.


Vi vil komme tilbake til vårt syn på ulike deler av saken nar vi har mer oversikt.


Hilsen fra


Christopher Holm
m 95793532
e cnristoterteuperbra
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Rambøll Norge AS
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo


Anna Skaarnes Moldestad


Deres rel Var rel Ansvarlig partner Oslo


15999-001/PG/PG Peter Grape 18. mars 2014


GJENOPPTATT PLANARBEID OG UTVIDET PLANOMRADE FOR
NATUROMRADE - VOKSENASEN


Vi brstår Krags arvinger som eier Gnr 33 bnr. 18 og viser Deres brev av 13 februar 2014
samt e-post 10 mars hvor fristen for kommentarer utsettes til 18 mars


Vi vil inn?edningsvis bemerke at det allerede er en byggegrense mot bekkefaret. Det fremgår
av kart fra Plan- og bygningsetaten datert 3. desember 2004.


Det fremgår av oversendelsesbrevet at planområdet er vesentlig utvidet siden fornge gang,
etter at det er gjennomfort undersøkelser / kartlegging av området. Bakgrunnen for dette er
å sikre naturbg trIsig og fuktighetsforhold i bekkedalen


Det fremgår av Rambolls brev, al det lokale tilsiget tiE bekken i stor grad kommer fra
nordvest- og nordøstsiden av dalen. Så vidt vi kan se, vil da ikke de deler av gnr. 33 bnr. 18
som ligger på sørsiden av bekkefaret, påvirke Nsig og fuktighetsforhold. VI ber derfor om at
Rambøll gjør en ny vurdering av dette.


yrdere bemerke at deler av arealene som ligger mnenfor det særlige hensynsområdet I
dag er meget gode tomteområder som er velegnet til utbyggng Begrensning av disse
områdene vil derfor medføre et betydelig økonornisk tap for alle berøKe grunneleme
herunder Krags arvinger. Det må da kunne forventes at den eventuelle utvidelsen av
verneområdet gjøres så liten som mulig
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Siden disse sonene er anlagt for å oppnå formålet med planen, nemlig å sikre tilstrekkelig
avrenning mot bekkeområdet. ber vi i første omgang om at arealene begrenses så langt
som mulig, slik at de ikke går ut over det som er nødvendig for å oppnå formålet. Samtidig
må dette filpasses gjeldende regulering av samme område, det vil si at det kun kan være en
byggegrense mot bekkefaret.


Vj ber etter dette om at det i den videre planbehandling tas hensyn til de bemerkninger og
innspill som følger her Videre at det foretas en ny vurdering av hvilke områder som skal
omfattes av vernesonen sett hen til formålet med planen. Samtidig ber vi også om at tapt
beregningsgrunnlag for u-grad kompenseres ved å øke u-graden på den resterende del av
eiendommen


Med hilsen
DA okatfirma DA


Peter Gra
'-grape@dal n no


SIDE 2
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Rambøll
v/Anna Skaarnæs-Moldestad
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO


Deres rel Vår ref


17061-001/HWHI
545015472)


Ansvailin partner Osla.


Hakon Mathiesen 17. mars 2014


GJENOPPTATT PLANARBEID OG UTVIDET PLANOMRÅDE FOR
NATUROMRÅDE I ULLVEIEN 5 M.FL SOM FORESLÅS BEVART VED
REGULERING


Undertegnede er blitt kontaktet av Elisabeth og Leif Håkon Strøm, eiere av eiendommen
Thorleif Haugs vei 95, g/bnr 33/82 i Oslo.


Jeg viser også hl telefonsamtale med Dern der mine khenter ble gitt en utsettelse på
uttalelsestristen til 18. d.m.


Jeg er også kjent med al det har vært et møte mellom Dem og mine klienter i anledning
saken.


Jeg finner det innledningsvis riktig å påpeke at det er inntatt en grense for bebyggelse for
elendommen mol bekkelaret. Dette fremgår av kart fra Plan- og bygningsetalen datert
3.12.2004.


Det fremgår av oversendelsesbrevet at planområdet er vesentlig utvidet etter at planarbeidet
ble gjenopplatt og det ble foretatt nye undersøkelser/kartlegging av området.


I samme brev fremgår det at bakgrunnen for utvidelsen er å sikre naturlig filsig og
fuktighetsforhold i bekkedalen.
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DALAN


Så vidt man Ira mine klienters side (i møte hos Ramboll) har kunnet bringe pa det rene, er
de arealer som er tatt inn i vernesonen, som berører deres eiendom ikke vesentlige for tilsig
og fuktighetsforhold i bekkedalen nedenfor.


Idet disse sonene er anlagt for å oppnå formålet med planen nemlig a sikre tilstrekkelig
avrenning mot bekkelaret. ber man derfor om at de områder som båndlegges begrenses,
slik at de ikke går ut over det som er nodvendig for å oppnå formalet med planen


Jeg finner det samtdig riktig a påpeke at deler av de arealene som ligger innenfor det
særlige hensyns-området i dag er utmerkede tomteomrader. I den forbindelse vises det
særfig til området nedenfor tennisbanen, som er flatI og godt egnet for bebyggelse, og som
ifolge Ramboll ikke har vesentlig betydning for tilsig til bekken.


På motsatt sde av eiendommen nord for Telemarkstuene har man et tilsvarende område.
som er meget godt egnet lor utbygging. men som heller ikke har vesentlig betydning for tilsig
til bekken ihh. til RambolL En begrensning av disse utmerkede byggeområdene vil medfore
et betydelig okonornisk tap lor mine klienler.


Jeg understreker at mine klienter uansett får båndlagt 1.6 da av tomtearealet langs
vassdraget. Oette medforer også el betydelig økonomisk tap, ikke bare er området gjort
ubebyggelig, men arealene går også ut ved u-grad beregningen for hele eiendommen.


På vegne av mine klienter ber jeg om at det i den videre planbehandling tas hensyn til de
bemerkninger og innspill som folger av nærværende brev. Videre at det foretas en ny
vurdenng av hvilke områder som skal omfattes av vernesonen sett hen til formålet med
planen. Samtdig ber man også om at tapt beregningsgrunnlag for u•grad kompenseres ved
å oke raden 4 den resterende del av eiendommen.
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Ullveien 5, Voksenåsen - vedlegg til planforslag -


ROS-analyse - vurdering av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet som følge av
regulering


Risiko og sårbarhet er en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. En hendelse kan skje
ofte eller sjelden og ha liten eller stor konsekvens. En hendelse som inntrer sjelden og
som har liten konsekvens, kaller ikke på særskilte tiltak. Men overfor en hendelse som
kan komme til å inntre ofte og som har stor konsekvens hvis den skjer, bor det foreslås
og gjennomfores avbotende tiltak.


Det er krav til ROS-analyse i alle planer som innebærer uthygging. Regulering av Ullveien
5, Voksenåsen innebærer bevaring av natur. Siden reguleringen i hovedsak handler om
ivareta det som er der i dag, er ROS-analysen gjennomfort på en enkel måte, i h.h.t.
beskrevet metode fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus


Tema Aktuelle spørsmålI Ja NeiKommentar
Samfunnssikker-
het og beredskap


Vil reguleringsplanen kunne redusere tilgang på:
Matvarer






X






Drivstoff/energi






X






Sikkerhet ved bruk for:
Virksomheter






X






Personer X






Personskade, se
nedenfor


Naturbasert
sårbarhet


Er det I området fare mht.






ras/skred






X






fMm






X Flom, se nedenfor
Radon/stråling






Ikke undersøkt, se
nedenfor under
Radon


Er eller vil planområdet være:
Særskilt nedbors/flomutsatt






X Flom se nedenfor
Særskilt torkeutsatt






X






Utsatt for geologisk
ustabditet






X






Utsatt for spesielle
vindforhold






Ikke undersokt


Utsatt for endret lokalklima






X Ikke som folge av
tiltak i planen


Virksomhets-
basert sårbarhet


Er det i planområdet fare mht:






Industrianlegg -
brann/eksplosjon






X






Kjemikalie/drivstoffutslipp







Annen forurensning, for
eksempel avløp






X






Lagring av farlige stoff







ElektromagneUsk felt






X






Avfallsdeponi







Trafikkulykker
Hendelser på nærliggende
transportårer






X






Vann/ledningsbrudd






X






Elektrisitets/ledningsbrudd
















Fly/helikopterulykke X






Støy
Forurenset grunn






X


X






Ikke undersøkt
Transporc av farlig gods






Infrastruktur Medfører planforslaget risiko i forbindelse med:
Veltrafikk/transportnett






X






Skipstrafikk/kal






X






Luftfart/flyPlass






X






Jernbane
Gang- og sykkeltrafikk






X
X






Tidligere bruk Er området preget/påvirket av•
I nd ustrivirksom het






X






Anleggsvirksornhet






X






Gjenværende bygninger
eller lignende






X






Vurdering av
konklusjon


Ingen særskilt risiko eller sårbarhet som riså waretas.


Personskade: Planprosessen og reguleringsformålet med bevaring av natur vil kunne
skape økt interesse for området. Økt interesse vil kunne føre bl økt bruk Det finnes
skrenter og små stup i området som kan gi personskade ved ferdsel. I tillegg kan store,
gamle trær oppleves som en fare i forhold til grener og trær som brekker og faller.
Personskader/ drukningshendelser i forbindelse med bekken er ikke kjent. Forslaci til  
avbøtende tiltak: Ingen, området ligger inntil marka der slike topografiske forhold er det
normale og uten ytterligere sikring.


Florm Uten at det er undersøkt nærmere, er det liten grunn til å anta at akkurat denne
lokaliteten er særskilt nedbarsutsatt. Stor vannføring i bekken vil ikke skape flom som
kan ødelegge bygde verdier. En steinsetbng på tvers av bekkedalen (der det går en tursti
over) kunne ved stor vannforing fungere som en demning, men det lite ved vegetasjon,
bekkekanter eller lignende som tyder på at dette er noe problem. Forslag til aybotende 


 Ingen


Radon: Området er registrert med høy (nederste deler) til moderat (øverste deler)
aktsomhet for radon (NGU). Det skal ikke bygges boliger i planområdet, faren for
radonstråling er derfor ikke nærmere undersøkt. Eventuell fare for stråling ved ferdsel og
bruk av området er ikke av et slikt omfang at det representerer noen konsekvens. Forg
til avbåtende tiltak: Ingen
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NOTAT
Oppdraq: 



1090398Y


Kunde: 



Bymiljøetaten


Notat nr. 3


Til Bård Bredesen, Bymiljøetaten


Fra Anna Skaarnæs-Moldestad


Kopt Jostein Øverby, Rambøll


Dato 2013-11-28


Vurdering av grenser og reguleringsformål for åtte naturområdet som


foreslås regulert til bevaringsformål, Voksenåsen


Med bakgrunn i notat fra Oslo kommune, Bymiljøetaten 2013-04-24, er det


utført to befaringer ved Voksenkollen


Den første befaringen ble utført 21. august, i bdsrommet 12 00 - 15.30. I det


aktuelle ticispunktet var det lettskyet pent vær og omtrent 17 - 18°C. Perioden


forut for denne befaringen var preget av vanert vær. Dette innebærer lange


perioder med tørt og varmt vær, men med noe mer (og bl dels kraftig) nedbør


og torden, hovedsakelig i form av bygeakbvitel den siste tiden


I Bymiljøetatens notat er formålsavgrensningen vurdert langs fem


delestekninger hvor det er behov for nærmere vurdering av avgrensningen


(Figur 1, neste side). I tillegg er det behov for å vurdere om det, i tillegg til


området som reguleres til grønnstruktur, trengs en egen buffersone langs hele


bekkedalens vestside for å hindre utbygging og flatehogst tett inntil de


verneverdige arealene.


På bakgrunn av de resultatene som kom fram under den første befaringen, ble


det, etter avtale med Bymiljøetaten, utført en supplerende befaring 11,


november, i tidsrommet 12.45 - 14.00. Dette ble gjort for å vurdere behovet


for en buffersone også øst for den registrerte naturtypen, fordi forholdene på


vestsiden viste seg å være viktige for fuktighetstilforselen og det fuktige


miljøet rundt bekken.


Ramboll
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I det folgende notatet framstilles resultatene fra disse befaringene. Figur 2 (neste side) oppsumrnerer


Rambølls foreslåtte formålsavgrensning ut fra de Forholdene som ble avdekket under befaringene.
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Figu 1: Bymiljaetatena foreslatle formilsavgrensnIng. De rode markeringene vlser delstrekninger hvor dek e• behms for


belaring og vurdering av avgrensingen.







auffersone /11enstmssone


Grønnttruktur natur


•


•


• ilk
-• I-- .. . -vt•-:::* ,•,...


g•1I . T  -',...,.. • ••••.....


Figur 2: RarnbmIls foreslåtte formålsavgrensning for grønnstruktur natur og bensynssone langs bekkedalens vest- og


itstsicle.
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1. Delstrekning 1


Ned mot bekken/bekkedalen langs denne delstrekningen går det en relativt markert skrent/bratt


skråning Den registrerte naturtypen ser ut til å folge denne skrentens nedside, slik at selve


skrenten/skråningen ikke er tatt med innenfor naturtypen. Området i og ovenfor skrenten domineres av


gran med innslag av en og annen mindre bjurk og rogn. Det er også en del doci/doende ved her, både


liggende og sthnde. Feltsjiktet domineres av blåbærlyng, mose og bregner (blant annet mye av


bregnearten hengeving), med en del urter og gress Enkelte steder er det tette bestander av maiblom


og gjokesyre (Figur 3).


Flgur 3: BlIder fra det aktuelle området
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Vest for den registrerte naturtypen i nord (på eiendom 33/507), ble det, under befaringen, observert en


rådyrfamilie p tre individer (mor med tvillinger). Det er også tydelige tegn på beiting av rådyr i hele


området, spesielt p rogn (Figur 4).


Figur 4: Eksempel på nedbeitet rogn i det aktuelle området


For å bevare det fuktige miljøet og den karakteren som preger den registrerte naturtypen og


skråningen/skrenten, anbefaler Rambøll at formålsgrensa trekkes slik at skrenten, og et lite stykke


ovenfor denne, også inngår i formål grønnstruktur natur (Figur 5).


Den aller nordligste delen av den registrerte naturtypen er ikke innenfor Bymiljøetatens foreslåtte


avgrensning. Fordi dette er innenfor naturtypeaygrensningen, foreslår Rambøll at også dette arealet blir


tatt med innenfor formålet gronnstruktur natur (Figur 5).


•


•


Figur 5: Rambolls foreslåtte avgrensmng for formål grønnstruktur natur ved befaringslokalitet 1 (heltrukket rød linje,


stiplet linje viser foreslått grense for hensynssone, som omtales i kapittel G og 7)
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PlirDif:(9


2. Delstrekning 2


Figur 6 Ramboll foreslar noe v  dere formalsgrense (gronnstruktur natur) enn den •egistrerte naturtypen ved


belanngslokalitet 2 ..Stien omtrent midt i omr.ddetv, som omtales i de vide•e hapitlene er markert med bla stipler


sirkel


bekkedrag rett nord for delstrekning 2.Figur 7. surnp-/ rn


Hate arna- rcresc:e"-ta


;oca: 11:eakezta;ea sa a


t•







Ved stien (Figur 6) og sorover langs delstrekning 2 er Rambølls foreslåtte formålsavgrensning noe


snevrere enn det Bymiljøetaten har foreslått i sitt notat. Dette området preges av relativt mye rødhyll


(svartelistet art med høy risiko, HI) (Figur B), og en del krattvegetasjon, som ikke framstår som en


naturlig del av den øvrige vegetasjonen i bekkedalen. Dette området foreslås imidiertid bevanc som


hensynsone for å hindre ytterligere spredning av svartelistede arter og bevare det verdifulle miljøet i


bekkedalen (se vurdering av hensynssone i kapittel 6).


Figur 8: Til venstre: RødhylIkratt, i midten: stien sett mot sør (bort fra registrert naturtype), til høyre: Stien sett mot


nord (inn mot den registrerte naturtypen), Rambells foreslåtte formålsgense følger her vegetasjonsgrensa i bakkant av


bildet til venstre.


3. Delstrekning 3


Fra delstrekning 2/stien, sørover mot eiendom 33/82 (delstrekning 3) blir miljøet gradvis mer «tørt»


med arter som tyttebær, røsslyng og generelt mer løvtrær og mindre gran. Det finnes også enkelte


relativt store furutrær i området. Her går det bratte skrenter ned mot bekkedalen langs hele


delstrekningen. Rambøn foresiår at formålsavgrensninga i dette området trekkes noe videre enn den


registrerte natuncypen og følger Bymiljøetatens foreslåtte avgrensning. Dette begrunnes med at


vegetasjonen her vurderes som en naturlig del av det verdifulle mil jøet i bekkedalen.


Langs delstrekning 3 foreslår altså Rambøll at formålsgrensa trekkes slik at 4-5 meter ovenfor skrenten


mngår i formål grønnstruktur natur (Figur 9, neste snie). Dette tilsvarer opp til 8 meter bredere


formålsavgrensrung enn den registrerte naturtypen langs denne delstrekningen
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Figur 9: Rambeill foresiår at Bymiljøetatens foreslåtte formålsavgrensning langs delstrekning 3 videreføres I det videre
arbeidet.


Eiendom 33/82 (Figur 10) er gjerdet inn med et to meter høyt gjerde med piggtråd øverst som går heit
ned til skrenten ned mot bekken. Det var derfor umulig å komme til vest for bekkedalen i dette
området. Videre seirover, langs den østlige eiendomsgrensa (vest for den registrerte naturtypen), er det
noen mindre trær som er hogd (innenfor werdet?) som ser ut til å være kastet over gjerdet, og ligger
i/over hekken og hekkedalen. Rett nedenfor skrenten er det også et lite skur/brønnhus helt nede i
vannkanten (Figur 1A, neste side).


1!!!


Figur 10: Eiendom 33/82 markert med rød sirkel.


8/15


Arkiv re5 L : \10O3g8\7-PRaD\Sommer 20131Voksenåsen Notat-Vaksenåsen-ferdigs18 docx







Figur 11: lite skur/brønnhus helt nede i vannkanten øst for eiendom 33/82 I nord.


Videre sørover langs eiendommen er det flere døde trær i varierende størrelse som ligger over bekken


og bekkedalen. Mesteparten av disse ser ut til å være hogd og «clumpet» ned i bekkedalen etterpå


(Figur 12).


Figur 12: docle trær som ligger tvers over bekken og bekkedalen ast fo• eiendom 33/82.


Bebyggelse så nær den verdifulle bekkedalen som her (kun få meter i luftlinje) og den påvirknSngen som


folger av dette (hogst og dumping av trær) kan ha negativ innvirkning på de verdiene som er registrert


bekkedaleft For å bevare/gjenopprette miljøet i bekkedalen langs denne esendommen er det viktig at


det ikke blir utfort ytterligere hogst s umiddelbar nærhet til bekkedalen og naturtypen (det gjelder også


innenfor gjerdet). Siden det er umulig å komme til det aktuelle området innenfor gjerdet, er det


vanskelig å si så mye om noyaktig hvor på denne eiendommen formålsgrensa/grensa for buffersone bor


gå (se vurdering av buffersone i kapittel 6) Uavhengig av dette, vil det være av betydning å få


reetablert noe skog ned mot bekken.


Det ser ut til at det har vært utført hogst i storre eller mindre grad langs hele lisiden sør for


behyggelsen på eiendom 33/28 (Figur 13 og Figur 14, neste side)
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Figur 14: Stiplell sl•kel anglr et område som ha• vsen mer eller mindre utsan for hogst.


4. Delstrekning 4


På vestsiden av den registrerte naturtypens sorende (langs delstrekning 4), går Byrniljoetatens


foreslåtte formålsgrense lenger mot vest enn den registrerte naturtypen. Nord i dette området går det


en liten sti langs bekken (Figur 15, t.v). Opp mot bebyggelsen på eiendom 33/2991 er det laget en
kunstig utfyiling som en slags forlengelse av den naturlige skrenten lenger sor (Figur 15, i midten og


t.h). Den kunstige utfyilingen har ikke naturkvaliteter som bisier at den bor inngå I formålet


gronnstruktur natur. Dette arealet er derfor utelatt fra Rambolls foreslåtte formålsavgrensning.


Figur 15: Sti langs bekken (t.$), utfyillngerIforklndelse med utbygging På eiendom 33/2991 (Imidten), og området
sett serfra (3.11)


:5


mer 2:12  ole. P 000


Figur 13: områd r-est for elendom 33/132, hvor det e• utfert hogst.


-3,41%
••







Ramboll foreslår at formalsgrensa trekkes langs vegetasjonsgrensa, og er dermed noe vaiere enn den


registrerte naturtypen, men noe snevrere enn Bymiljoetatens forslag (Figur 16) Dette gjores for å få


med mer av den bratte ha og skrenten som ansees som en naturlig del av den registrerte naturtypen,


men sambdig utelukke de arealene som ikke har verdier som hiser at det bor bevares.


Figur 16: Rambells foreslåtte formålsavgrensning langs delstrekning 4.


5. Delstrekning 5


Det aktuelle området langs denne delstreknmgen dommeres av gran, og framstår som en naturlig del av


mtjoet i bekkedalen (Figur 17).


_
•— - '


Figur 17: Det aktuelle området langs delstrekning 5, sett fra sør


LI/LS
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I tillegg har dette ornrådet ingen/svært liten buffer mot plenen, vemn ag den aktiviteten som er


området På grunn av dette foreslas det at formålsavgrensmngen folger naturtypens avgrensning langs


delstrekmng 5 (Figur 18)


Figur 18: Rambell foreslå• at to•målsgrensa langs delstrekning 5 folger den registrerte naturtypeargrensinga,


6. Vurdering av buffersone/hensynssone langs bekkedalens vestside


Store de er a. : siden v,2st for naturtypen ber bevares som en helsy•ssone. da vegetamanen og de


ch:rige forholdene her ansees som svært v.ktig for å bevare det fukhge khmaet i naturtypen, til tross for


at omradene i seg selv ikke har de verdiene som skal th for å inngå selve naturtypen eller formal


gronnstruktur natur Det er også flere myr-/sump-/bekkedrag i det aktuelle omradet (Flgur 19). spesielt


ovre delerinord (Figur 20, neste side). som tilforer vann/fuktighet til bekkedalen, og dermed er viktige


for områdets karakter og vannforsyning.


Figur 19: Fitse pler på bekke-, sump- og myrdrag i det aktuelle området







Figur 20: Et område med flere myr- og sumpdrag samt mindre bekker vest i for bekkedalens nordende.


Den foreslåtte buffersonen er stedvis relativt bred (ffr. Figur 2, side 3). Dette anses som nødvendig,


både fordi naturtypen er smal, og dermed mer utsatt for kanteffekter, og fordi det er viktig at


buffersonen ivaretar de tidligere omtalte myr-/sump-/bekkedragene (Figur 20) for å sikre videre


vanntilførsel og bevare det fuktige miljoet i bekkedalen.


Videre sørover fra området med myr-/sump-/bekkedragene (langs delstrekning 3) (Figur 21)er det ikke


tegn på nylig hogst, men det er mer åpent her enn i øvrige deler av det befarte området, med relativt


ung bjørk (Figur 22). Dette kan tyde på at det har vært utforc hogst der tidligere.


Figur 21: Et område med mer åpen skog langs delstrekning 3


Figur 22: Et mer åpent område med relatnit ung bjørk, noen rognetrær og smågran mellom eiendom 33/218 og 33/82


(rett utenfor Rambølls foreslåtte formålsavgrensning, men innenfor den foreslåtte buffersoen).


laels
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Det er også relativt mye rodhyll i lisiden langs store deler av bekkedalen og den registrerte naturtypen.


Dette er en art som kan danne et fremmed busksjikt der de etablerer seg, og dermed er det mulighet


for at den kan hindre foryngelse av stedegne arter.


Det er mest rødhyll sør og nord i området, samt i forbindelse med stien omtrent i midten. Ellers


forekommer spredte enkeltindivider. For å unngå ytterligere spredning, er det viktig å unngå flatehogst,


fordi radhyll fort etablerer seg i hostfelt og i kantsoner med sparsomt vegetasjonsdekke.


Sør for eiendom 33/82 er lia vest for naturtypen svært eksponert på grunn av den omfattende hogsten


som har vært utført. Ramboll foreslår at dette området tas med innenfor hensynssonen for å kunne


sikre at buffersonen gjenopprettes på sikt.


7. Vurdering av buffersone/hensynssone langs bekkedalens østside


Øst for bekkedalen er det også flere myr-/sump-/bekkedrag som på vestsiden (Figur 23 og Figur 24),


som bidrar til vannforsyning og dermed opprettholdelse av det fuktige miljøet i selve bekkedalen.


\j.


Figur 23: Sump-/myr-/bekkedrag langs bekkedalens østside i nord som bidrar til vannforsyning og dermed
opprettholdelse av det fuktige miljøet i den registrerte naturtypen.
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Ramboll foreslår derfor at det bevares en hensynssone ost for den registrerte naturtypen tdsvarende


hensynssonen på vestsden (Figur 2, side 3)


Hensynssonens grense foreslås folge en linfe trukket der terrenget Iskker vestover ned mat


bekkedalen (ffr. Figur 2. side 3). Dette rnedforer en relativt bred buffersone langs naturtypens nordlige


del. Dette vurderes som nodvendig for å sikre det fuktige milfoet i selve bekkedalen


Sar for stien foreslår Ramboll at hensynssonen yiderefores langs ryggen der terrenget begynner å helle


vestover mot bekkedalen, til den treffer natuetypedYgrensningen på hoyde med elendom 33/82 på


andre siden av bekkedalen (Figur 2, side 3) Sorover fra dette punktet, heller terrenget astover, ag det


blir derfor ikke naturbg å sikre arealer nordost for naturtypen, for å bevare det fuktige miljoet


bekkedalen


15/15


Arkiv re/ L rdiscn/No1n1 :I/c1 I c


4


,ffis4.•


Sç
‘ -e1").


Figur 24: Eksempelbilder fra myr-/sump-/bekkedragene i lisiden ned mot bekkedalen i nord-ost.
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Notat





Til:


Ekstern:


PBE v/Toril Gulbrandsen


Ramboll vilostein Overby






Fra org.enhet: Natur- og krurensningsavdelingen Dato: 06.02.2014


Sakshehandler: Bård øyvind Bredesen Vår ref: 12/10920-4


Telefon:


Epost: bard-


Arldykode: 936


nyvi nd bredrcnntn:hwn ndn knnininnn nn


VURDERING AV GRENSER OG REGULERINGSFORMÅL FOR 8 NATUROMRÅDER
SOM FORESLÅS REGULERT TII. BEVARINGSFORMÅL - VOKSENÅSEN


Eiendommer:
Områdets vesbide (vesr for hekken), som ligger innenfor Oslos byggesone, berorer fire store priv ate
boligeiendommer. To av disse er ikke bebygd. Den ene eiendommen dekker også hele det foreslåtte
reguleringsomradets østside (øst for bekken), som ligger innenfor Marka.


Regulerings formål:
Områdets vesiside (vesi for hekken) er regulert til h ggeområde for boliger, mens østsiden (øst for bekken)
er uregulert. Omradet foreslas regulert til gronnstruktur natur med bestemmelser som sikrer all vegetasjon,
siden felling av trær innenfor naturtypen vil kunne skade naturkvalitetene. Det bor i tillegg vurderes om det
er hehov for en hurrersone mor vest, for å hindre apning av slore flater o.l. som potensielt kan endre klimuct
i bekkedalen. Det vurderes at det ikke er behov for tilsy arende buffersoner på østsiden av bekkedalen, der
oppvarmingen av sola har mindre effekt. Slike buffersoner kan ha mindre strenge bestemmelser enn
hovedområdet, og kan trolig reguleres som hensy nssone. Området må forøvrig ha bestemmelser som sikrer
vedlikehold a turveren, Det må forovrig gis anledning til skjetsel av vegetasjon og felling av trær for å
ivareta sikkerheten for naboer og tursti.


Tormålsgrenser:
Vi har gjorr folgende vurderinger på steder der der ikke er samsvar mellom avgrensning av naturtyper og
foreslått rorraålsgrense fer foreslær reguleringsområde:


I. Forslag til formålsgrensen går 2-4 meter lenger inn (mot vest) på eiendom 33/506 og 33/507 enn
avgrenset naturtype på denne eiendommen, noe som medfører en ut idelse i forhold til uaturtypeus
avgrensning på denne strekningen. På disse eiendommene fulger isteden foreslatt formalsgrense
hebyggelsesgrensen. Denne mgrensingen synes å være riktigere i forhold til å få med en større del
av bekkedalens bratre estside, der det er viktig å opprenholde den gamle skogen i forhold til å
hevare ruktigheten i hekkedalen. Dene gjelder særlig eiendom 33/507, der øverste del av den bratte
lia ned mot bekkedalen ligger utenfor naturtypens avgrensning. Det er sannsynlig m naturtypen er
unøyaktig avgrenset i dette området. Det hor derfor gjøres en ny vurdering av naturrypens
avgrensing og hvilke arealer som er viktige for å ivareta bekkedalens naturkvaliteter inkl, klima.
Det bor i den sammenheng også vurderes om det i tillegg til område som reguleres ril
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gronnstruktur. er behov for en egen buffersone langs hele bekkedalens vestside for å hindre
urbygging og fiatehogst.
Forslag til formålsgrensen går opptil 15 meter leneer inn (mot vest) på eiendom 33/18 enn
avgrenset naturtype på denne eiendommen, noe som medfører en mvidelse i forhold til natunypens
avgrensning på denne strekningen. På denne eiendommen følger isteden foreslått formålserense
beby ggelsesgrensen. Denne avgrensingen synes å være riktigere i forhold filå få gammelskog
tilknytning til bekkedalens vestside (jf også punkt 1), Det er sannsynlig at naturtypen er unoyaktig
avgrenset i dette området. særlie der avgrenset naturtype går lanat ned i bekkedalens liside og
nesten ned mot bekken i bunn av dalen. Der bor derfor gjøres en ny vurdering av naturtypens
avgrensing og hvilke arealer som er viktige for å ivareta bekkedalens naturkvaliteter inkl. klima.
Det bor i den sammenheng også vurderes om det, i tillegg tilområde som reguleres til
gronnstruktur, er behov for en eeen buffersone langs hele bekkedalens vestside for å hindre
utbygging og flatehogst.


3 Nord for en bygning som ligger langs bekkedalen går den foreslålle formålsgrensen opptil 8 meter
lenger inn (mot vest) på eiendom 33/82 enn avgrenset natunype, noc som medfører en utvidelse i
forhold til naturtypens avgrensning på denne strekningen Denne grensen samsvarer i større grad
med bebyggelsesgrensen og synes å være riktigere i forhold til å få gammelskog i tilknytning til
bekkedalens bratte vestside som vil bevare klimaet i bekkedalen.11vis gammelskogen er hogd har
det sannsynligvis stor betydning at denne reetableres i bekkedalens bratteste vestside. Det er
sannsynlig al naturtypen er unøyaktig avgrenset i dette omradet, særlig der avgrenset naturtype går
langt ned i bekkedalens liside. Det bør derfor gjøres en ny vurdering av naturtypens avgrensing og
hvilke arealer som er viktige for å ivareta bekkedalens naturkvaliteter inkl. klima. Det bor i den
sammenheng også vurderes om det, i lillegg til område som reguleres til gronnstruktur. er behov
for en egen buffersone langs hele bekkedalens vesside for å hindre utbygging og flatehogst.


4 Syd på eiendom 33/82 går den foreslåtte formålsgrensen eår opptil 7 meter lenger inn (mot vest) på
etendom 33/82 enn avgrensel naturtype, noe som medforer en utvidelse i forhold il naturtypens
avgrensning på denne strekningen. Denne erensen synes å være riktigere i forhold il å få
gammelskog itilknyming til bekkedalens bratte vestside som vil bevare klimaet i bekkedalen. Ilvis
gammelskogen er hogd har det sannsynligvis stor betydning at denne reetableres i bekkedalens
brafieste vestside. Det er sannsynlie al naturtypen er unøyaktig avgrensel i dette umrådet. særlie
der avgrenset naturtype går lanet ned i bekkedalens liside. Det bor derfor gjores en ny vurdering av
naturn pens averensing ou hvilke arealer som er viktige for å ivareta bekkedalens naturkvaliteter
inkl klima. Det bor i den sammenheng også vurderes om det i tillegg til område som reguleres til
gronnstruktur. er behov for en egen buffersone langs hele bekkedalens vestside for å hindre
urbygging og flatehogst


5 En liten del a) kartlaet naturty pe i syclosi ble ikke inkluderr, for ikke å berore fiere eiendommer
enn nodvendig. Siden denne delen eies av Oslo kommune oe fonaltes av R miljøetaten bor det
ikke være noe hinder for inkludere dene arealet. Det bør gjøres en vurdering av om dette arealet
har natunypekvaliteter ou om det i så tilfelle bør inkluderes i regulerinesplanen.
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Statsråden


Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Sorkedalsveien 150B
0754 OSLO


talk Vår retDaw


2014/0I0g3-9/FD III 5/SGG 07 AUG2014


RAMMETILLATELSE FOR ANLEGG AV KUNSTGRESSBANE
SØRKEDALSVEIEN 148


Jeg viser til brev av 4. juh 2014 vedrørende rammetillatelsen for etablering av
kunstgressbane i Sørkedalsveien 148.


Forsvarssektorens søknad om tillatelse til bygging av kunstgressbane med netto
spilleflate på 40mx60m (7er-bane) ble godkjent av Plan- og bygningsetaten den 15. april
2014. Som bydel Vestre Aker er kjent med, bekreftet byråd for byutvikling Bård Folke
Fredriksen, i brev til meg av 25. juni 2014 at «Kravet i rekkefelgebestemmelsene må derfor


anses som innfridd når 7-er banen, som kommunen nå har gitt byggetillatelse til, har blitt


ferdigstilt.- Forsvarsdepartementets beslutning i brev til Forsvarsbygg av 10. juli 2014


om at det i tillegg til nevnte 7er-bane også skal anlegges en ekstra ballbinge, innebærer
at forsvarssektoren samlet sett, overoppfyller sine forpliktelser. Det har vært en lang vei
å gå for å oppnå enighet. Nå ser vi frem til å gjennomføre de avtalte tiltakene.


Med hilsen


rtiSt-c_crel.c1Q
ne Eriksen Søreide


Kopi: Oslo kommune v/ byrådsleder Stian Berger Røsland


Postadresse: Postboks 8126 Dep. 0932 Oslo
liesnksadresse. Glaciswata 1 • Telefon: 23 0960 • Telefeks: 23 09 60 50


Org.nr.: 972 417 823
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DaTo 2911- 2014
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Baggeplass: SOGNSVANNSVEIEN Liendom: 41101 0 0


111takshmer ann- og a lopsetalen Adresse: Postboks 4704 Sofienberu. 0506
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Soker- 54)(eeo Norge AS Adresse: Postboks 400. 1327 LYSAKLR
Tillaksta pe: Ilstem fifitype Tiltaksarg Vesentliu terrenuinngrep


OVERSENDELSE AV BYGGESAK TIL UTTALELSE -
SOGNSVANNSVEIEN


Det vises til sangtrbeidsaatale. Hervell oversendes byggesaken til uttalelse


V edlagt folger soknad om endret tillatelse av VettakoIlen hoydebasseng. Søknaden omfinter mindre
utvidelser av anlegget som vil bli plassert innenlbr Kommunedelplan for Oslomarka (KDP 6). Alle
utvidelsene liguer under bakken.


Det )ises til vedlagte saksdokumenler. PIan- og bygningsetaten ber om filbakemelding innen 4 uker.


PLAN- (Xi BYGNINGSETATEN


A)deling for hyugeprosjekter


Nord Ost


Dene dokumemer er elekironisk godkjeni 29.07.2011


Anne tiristin Loftsgård - Saksbehandler
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SWECO


Osio kommune


Baks 384 Sentrum


0102 Oslo


2å G6 2614
særakesennoydebasseng


SØKNAD OM ENDRING AV rILLATEILSE


Tillakshaver


Tåtakshaver er 051.0 kommune Vann - Og aæopsetaten


Beskrevelse av tiltakets art


Oslo kommune Vann- og avIapsetaten opolorer nyrt rioydebasseng lor rann ved
gellakollen i Oslo Prosjektet skal sikre vannlorsyningen ul Inydelene Nordre og Vestre


Aker


Del er lidligere get fillatelse til Heydebasseng ved Vellakollen og blherende tuneil


sarnsvar med reguleringsHan S-4562 og arbeidene er igangsall Rammetillaielse er


rtalerl 01 06 2011


G 1 er dalert 11 07 2011


G 2 er dalert 11 08 2011


G 3 er datert 28 11 2011


G 4 er datert 17 09 2012
G Ser datert 16 10 2012


G 6 er daterl 04 02 2014


Det har under arbeidene blilt brellOv lor noen mindre urvidelser av tillakel Vedlagl


Iolger srluasæriskag der utvidelsene er vist med rode ringer Alle urvidelsene liggei


under bakken og vil ikke være synkg Idagen Deler alt Litvidelsene ligger ulenlor


regureringsplanen Isvan stiplet linjen lor filtaket og er lelgelig avhengig av
dispensagion Soknad orn dispensasion lolger ogsa vedlagt Del er ogsa blitt benov Mr


en teknisit endring vedrorende bassenget Dele gm HIalelsefilbelongslopl basseng


lor lagring av vann Derre endres na til lagnrg av vann i rasprengle basseng Den


endrede lesnmgen rnedlorer en reduksjon av anta Il rundot ulkjorte Iosmassm fra


arllegget Nye Tegninger er vedlagt


A1







SWEC •


TIltake sterrelse og grad av utnytiIng
Tiltaket slorrelse endres ikke som folge av Ifitakel


Forhol til plangrunnlaget og plan- og bygnIngsloven g 14
Tetakel • mer pere elendommes og regulensgSPfaser


5-4562 r reguleringsplan for Velakollen høyetebasseng, vedfarl 27.01.2012.
Endring n som del ne søkes om vil Iøre 1.1al deler av Oltaket blir figgende uterdor
regulen gsplanen lor Oltaket Andre planer som berøres er KOP 6, 5-634 og 5-4381
Det søk s orn depensaston fra formalel dese planene. Se egen søknad am
dspens siOn


Ivareta lee av krav til universell utionnIng og arkitektonisk utforming, herunder
vlsuell kvaliteler
Endring ne del na søkes am er Ake synlge i dagen - kun srnå endringer av
turiellen •assengel Endringen av den tekniske løsningen for bassenget er heller Ake
synlig agen.


Tiltak sikkerhet mot lare eller vesentlIg ulempe som folge av nalur- eller
millefo old, og behov for evenhselle sIkrIngstIllek
Del er e bellog for andre likak enn de som følger av prostektenngen


Konsek eneanalyse som framgår av byggteltråsk lerskrift § 9-4
Endeng n består av m.ndre utedelser under bakken og el leknek skrfle av løsning for
bas


aD11 6


5-634 6 -66


5-4bd2
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Minsteavstand til annen bebyggelee, kraftenter, vegmffite, vann- rtg
avlapsleclninger
Tittaket egger dypt under bakken og minsteavslander til annet er derlor Ake oPP3111
annet enn snelegninger


Atkomst, vannfononing, avlop og fjernvarmetilknytning
Ovennevnte endres ikke som følge av den ne omsøkte endrogen


DispensaWon
Tiltaket er avhengg av dispensaston fra lomealet i flere reguIeringsplaner Se egen
søknad ii easeensasjon


Forhåndskonleranse
Cet ef icke avholdt forhandskonferanse for endnngen Det er wnidlerod foretan
avelannger i forhoel kl fremgangsmaten for søknad PBE har, epost 31 10 2013
anbefall at det søkes om endnng av eksesterende gocligennmg med Orspensasjon


Tegninger og målsatt situaslonspWo Plassering av tillaket
Plassenng av oltaket sorn nsi på vedlagle situasionskart og legringer


Følgende revelertelnye legrunger vedlegges søknad om endring av anvnekllateese


Tegn nrRevTekstErstatter


160741-0-1000 C05Sduasjonsplan






160741-0-1002 A02Adkomsttunnel Lengdesnitt






160741-0-1003 A02Nadulgang og Høyclebasseng







Lengnesndt






160741-B-101 C09 ByggeleknAk Høyclebasseng Plan
og snitt


160741-0-100


160741-B-104 C15 Byggelehmkk Øvre ventilkammer60741-0-102






Plan
160741-B-105 C12 Byggeteknekk Øvre ventekammer15074133-103






Smtt og opprrss


Redegjerelse for nabovaral ng og nabomentnacler
lataket ey nabovarslet i sam var med pb1§ 21-3 og SAK § 5-2 den 10 12 2013 Det


teknake bYttel av løsning for agring av vann (Plasslopt betongbasseng frl wasprengl
basseng)er Ake varstel naboene ford del anlas at naboenes intefesser Ake berums
ay dene Endringen er tnne i anleggel og Ake syrdtg i dagen Til sammenIgning
fastsetter SAK § 5-2 at nnvendge atener Ikke omfatles av nabovarshngsplaten


•ElL ••• IKKO &&&&&&& ,0110
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Del er minneme naboysre fre romn unen Imrandelse mero yonraa orri endring kordi
brvidelsen av amegger kun liggef pa en side av den Ornsolde Curnelen er ikke alle
naboene som er visi i naboasien berort av endongen Del er kun de naboene som
ligger pa den siden der ulvidelsen faktisk skal skje som er varslel


Forholdet til andre myndigheter
Der er bQdr cbn utralelse fra følgende myndigheler
Nordre Aker bydel
Vestre Aker bydel
Eyanekveren
Cylkenmennen


Cer er eIer rstealei Dra else org for soknad sendes mr bare morrad yraleise ba
y»yesnennen r.iikpsnannen v ikke MOIse.le seg ornsekre lispensabor


Der dei eKe e innnenie ddaiebe eaer sarwykne fra a-mer Tt ynoigner nermrses der
b?gmngsmyndrghetnes sarnordangsplayt gc! pb § 21-5 f SAKIC § 5-2


Gtennomferingsplan
Vedlagt folger ny gjennomboringsplan Inyoi dal er ragl inn ny sarnsvarsearæung for
presjektering av Ifflakel


Avfallsplan og mfitesanenngsbeskrivelse
Ovenneunle pavirkes ikke av endringen


I ded venrlyg hrlserr
Sneco rgerge


Siv rlauW







SWECO


044 •ommu^4


P an og tygrrngsahalen


PB >64


:1C2 OSL


25 04 2014


enra.o.en naydetiasleng


Søknad om dispensaajon fra formål i gjeldende reguleringsplaner


Del er 4dbgere grn1illatelse IL1lunnel lor Iremlørrng av vann Inveslre dele1 av 0510 De!SokeS


endring ak1 gin l,lIatels lor nisjer 11unneler °9 "drin9 av harie6a444^941


~45le planer som 4ereres v en111111a


KDP - 6 OsLo s lei av Os!orna-ka ve4Itarr 24 DE 1392


5-614 Tina, 81 reara” "4 05 1954


S 438/ Reguiefingspian fo neare Vetta4o1er tholig recan I 04 20"


5-4562 reguleongsolan to, Vefiakollen noydebasseng madtesiet av


M4everndeparierneniet 10 03 2011


rsnirr av regulefing


f


S-4562







1-6 og 12-4 Nstserter al trerntdb areabruk lot bde ismaence tra


komm ets ventek av planene Det sekes onak som cleins er ernd med lenteler


tbf de • adere birtaXene shaI side Del bøkes derlor om dnoensubm Ir retde pian
eleren Ipb1 § 19-2


bygningsbven trblI § 19-2 sfilles det vtkar del rkke gis dispereasbn "Clersorn


beslemmeben Clel drapenseres Ira eller hensynene i lOvenS
melse blir vesentig blsidesan I tillegg må fordelene ved å gi diSpenSasion være


e enn uleMpene ette en nernlel vurdering'


Del er andre ed lo vilkar Sorn må være opPtYll tor at det skel ktisne gls MSPendabon ror


cled ters me diepenseebneri ikke innebtere at hensynene bak beelemmekene del dispensereS
Fra bk" sen1119 lilsidesatr For del anare må lordelene ved depensestOn Være Stlarl silørre'


enn Ule pene yea å dispensere


I tillegg at del legges seerbg vekt pe koneekvenser lar helse, milje. efkkerliel og lilgjengeligher


Det søk dispensesbn tra fOrMatene holig turbei og områder som er avsad Il


OslOM rIta.


Trekarb lommedmsjer i lunnelen


Tverrsn el på tunrelerie i derte anleggel er S3 hte al del er bercv lor • anlegge eigne mbef


med ca 50 meters rnellornrom 10( å na plass ni å laste utSeengte masser Ire lunnelardeggel


pa bd • banspon bl mePornlager cli.. ut av anlegget Treltariere 51711,1er rrigel nn mec rece


rdajele Skal ptaiSeres DeSe nevere etalbeec urolukkende lov ufferelse av


av anlegget 09 het ngen hashslOn i ael tersege antegget Netere bl'Sged tra itsIl
ca 6 m SeregSsOnen tomunnelen


tv små sed hen bl hitakets tosale orif rrg Fold Nratene Iggef unces bakken vil en


kes vurdenng Irke på reen mare sede bensyrel bak tesiemmelsene det
OiSpe es tra bl side TAtakel meetarer ener SPFers opplarning mgen Serlipe tOf de hensyn


del dtspenseres Ira er men1 e eaeta Fordebn mea utvelelsen lor
umneten ef stOle TKISMessig gir urvidelsen en StOf beSperelse ved al man kan


jobbe 2 ittdessuten vtl man kunne refluSere sleyulempem le enkanglbgende bebyggelse


ved ar rt seon hovedsakelb SkIer På dag110 Del er en fordel al man kan IranspOrtere
oversk asser Ulav anleggel utenOm lber med mye lrarykk


Eller en mlel vurdering mener vi at htedelse rkke vd setle hensyne bak planfounbene bi side


og lordel ne er klan slørre enn ulempene Vilkårene lor chspensabon er elter søker vurdenng


klarl app i denne saken


Dispens jon vil ikke medlere negalive konsekvenser tor helse mIlje eller 311(kerhot


Med ven lig hilsen


Sweco N ge AS


.v







SWECO
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Opplysninger
Senes kommu


plan- o9 bygningt1Oven






gitt i nabovarsel Øirli,
ell sanomen med seeladen IGianDel ene neboweree9


ar 2I jun 20013 nr. 71 §21•3


I TiiI.k på ebnpenlInoll






Menvmån onr


Oslo41


eav•dromFeNres


156Flere eiendonwner.Dnese


Det — Isined eas






seaue~


sekned i ea krern


ea•n.iss to be
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Odo ko une - Veltakollen hmdebasseng - Fjelltunnel mellom


Planetvei n og Vettakollen stamon — Dispensasjon fra markaloven -


Fylkesm nens unalelse


Vi oser ul • rev fra Sweeo av 10.12.2013. Dei er soki on dispenaasjon for noen urvidelser a5


tunnelen so loger under deler av marka.


Forhalder markaltmen


Lov om nar mråder Oslo og merliggentle kommuner OnaDaloyenr oådie i kran I.
september lovell skal dkre Markas arenker heorc et rikt oe vanen landåkap ou


namr- o k runnelko. I henhold til rnarkalovens formalsparagraf akal Itnen fremme og


ulrenelegge for lerlufbln nouroppleselse og tdreit Deue innebarer hlant annet at ultak


onnenfor ci formålene med loven ma 3brderek ogrp mor vu,tn,ncn for de to andre


lormalene


henhold u 3i markaloven cr ege- o ardeggsultak forlauch Marka Med bygge- og


anleggsulf menes uhak om nont i plan- oe bygnmgsloons 1-6, for eksempel oppforing.


riong.endr g. herunder fasadomdrineer, endrei hruk i andre tiltak knorer fil bygninger,


konstrukst er og anlegg, samt terrenemagrep og opprenelse og endring av eiendom Dci kan
dtspens. ton fre markaloven, jfr markaloven 15 ban: dersom henaynene i lovens


fonnårsIvest mmelse ikke lahr vestolig ulsidesari. og flinKlerte ved å gi thspenobon etter en


samlet vurd ring anses å være klan storre enn olempene lor frilunslivet, naturmiljøet eller


allmenne in r


Kommunen an ikke dikpensere fra planer. lotenr hesleminelser om planer eller forbudel
5 når en thr te berorr scatlig eller regional myndigliet har unalr og noE at dcc blir gåt


dtspensasto


Fylkesman ens vurdering


Fylkesnoarm n vd oerrendt brev fra Sneeo. F,Ikesmanuen unaler keg normah ikke iii


drspensao) ciakcr tor thoe er okeraendi kommonen og saken oversendo Fylkesmannen


kommunen. I eue Ijirdi kommunen som myndighet rkal ha nwhghel til å urdere saken og
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Oslo Kommune bydel Vesire Aker
Serkedalsveren 1.18


0754 OSIO
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10 12 20113


Vedakobrn hoydebasseng forhandsultalelse


Saknadtorn endring av Vettakollen høyelebasseng med tunell


Oslo kommune Vann- og avlopsetalen skal opplore av nytt floydebasseng for vann


Vellakolkn i Osto Promektel skal sikre vann101 Syningen ru Mdelerle Norere kre Pes1fe


Aker


Dei er gli tillaIels ul Hoydebasseng yea Veralpullen og tilmorenoe tunel: i samsvar


med regMenngsplas SA562 Det har under arbemene birti behav for noen mingre
uldrdelser av fidaket Vediagt Iarger svuaspnskad der urodersene er vist med roae


nsger talle utvidelsene ligger under bakken og vo ikke være synlig Deler av


utvidersene ligger utenlot reguleringspianen tof eltaxel og er Imgeng avnertgrg av


dispensasjon Soknad orn dispensastan folger ogsa vectlagil


Plan ogbygningsloven §21 5 gir andre mynclugheler frist pa 4 uker pa a latle


avglorel e eller avgi ullalelse Det bes cyn Ulbakereeleng snarest mulig - ogsa dersom
e


del ikke kommentar til tillaket


Med vennlig nrisen
Sweco Norge AS


Snr Hauge
JunsUsdestalradgiver


Velleg


Sluastonskart
D pensastanssoknad


ifgnragef
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SWECO


Oslo korlimune bydel Nordre Aker
DrillsavlingentPB443 Nydalen


0403 0 LO


10122,13
Venakolenhøydenasseng


Seknad om endring av Vettakolien heydebasseng med tunell


Oslo kornmune Vann- og avlebseraren skal ontsføre av nyrr boydebasseng lor vann 1
vettakoleniOslo Prostekret skal sere vannforsærmen rII bydelene Nordre og trestre
Aker


Det or ggil tillatelse DI Høydebasseng ved vertakollen og blhørende runell i samsvar
med reriulenngsplan S-1562 Det bar under arbedene blitt behov Mr noen mrndre
urvidelser av ultakel Vedlagt MIger situastonskan der urvidelsene er vist med rorie
ringer 41Ie utvidelsene ligger under bakken og vil ikke være syntig Deler av
ulvidels ne ligger utenfor regulenngsplanen for lidaket Og er Ielgelig avhengig av
dispens? ston Søknad orn dispensaston folger ogsa vedlagt


Plan- o bygrungsloven §21-5 gir andre myncligheter Inst pa 4 uker pa a fatle
avgtorelse elrer avgi uftalelse Del bes om tilbakemelding snarest mulig - ogsa dersom
del ikkeer kommenlar til bllakel


Mel vefinlig hmen
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Oslo kommune
By miljeetaten


' AKER


29/7 -/9


BydelVestreAker
Sorkedalsveien150 b
0754 OSLO


Dalo. 2N 11- 2014


Dere. teL Var ref I I 02:; I 6-25 Saksbeh.: Lise Merele Brekke .NrAnkotle 611


Org enhet Samferdsel og
•iljoeksjonen


111-SAK 116/14 STOYGJERDE LANGS SORKEDALWE1EN VED MAKRELLBEICKEN


El ,miljoetaten har mottatt en foresporsel om å vurdere muligheten for å oppfore et stoygjerde
Sorkedalsvcien ved Makrellbekken stasjon. Av okonomiske hensyn og ut i fra likebehandlings-
prinsippet cr BYM nødt til å prioritere boliger og boligområder der grensen for innendors sloy
overskrides eller er nxr overskridelscr. Det meste av bebyggelsen ved den nevnte svingen av
Sorkedalsveien er godt tilbaketrukket fra veien, og våre beregninger viser ikke at tiltaksgrensen
for innendors støy (gitt i forurensingslovens kapittel 5 §5-4) er oversteget ved nocn av
adressenc. V i har derfor ingen planer om å utvide den eksisterende støyskjermen langs
Sorkedalsvcien til å omfaue svingen ved Makrellbekken stasjon. Vedlagt ligger et stoykart med
gjennomsnittlig sto mivå ved fasaden (altså utendørs) til de mermeste boligene. For å
overskride tillaksgrensen må innendors stoynivå være over 42 dB (a-veid. døgnekvivalent),
hvilket gjerne tilsvarer stoynivå ved fasade på over 70 dB.


Vi scr at den opprinnelige saken innsendt til bydelsutvalget fokuscrer på skjerming av
mermiljøet, men grunnci årsakene nevnt ovenfor blir støyskjermer hovedsakelig salt opp for å
skjerme mot støy innendørs i stoyfolsom bebyggelse (boliger, skoler, etc). Dcrsom bydelen
onsker å iverksette andre tiltak for å bedre nærmiljøet rundt Makrellbekken stasjon cr vi
positive iil dette.


Med vennlig hilsen


Reidun Stubbe
Avdelingsdirektor
Codkjent elektrunisk


Lise Mercte Brekke
Miljorådgiver


13,milljoe Bc.olnadrebseTeiefoo Nt/Bankelro 1315 01 01:-11


Ilollendernia 5TcIcfak I 4: .li 01kg nr NO  )9t, 922 "M


Po.datIrei“e
Po.choks 9336 GronlindE-po,1 posunoruk abyrn o‘lo konunune no
01.35 OSLOInternetitb'm oslo kommune no
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Støynivå
Lden (dB)


50 - 55


55 - 60


60 - 65


65 - 70


70 75


.17580


>80


5 1020 meter


111 I 11 111
Støy fra veitrafikk


Adresse Omrade Makrellbekken stasjon
Gnr /Bnr
Dato 18 07.2014
Saksnr


Støykartet er hentet fra "Strategisk sloykartlegging Oslo 2012" Støykartleggingen er gjennomfort
av anleggselerne og Oslo kommune i henhold til Forurensningsforsknftens kap. 5. og skal gi et bilde
av støysituasjonen for aret 2011 Støykartet viser støysituasjonen 4 meter over terreng


Oslo kommune
Bymiljøetaten - Seksjon for samferdsel og miljo 2014








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


ErrDELVESTRE AKER  


07 A116.20141 iyi 



L


Iht. adressebste


\.ar rfNakqIr 21,1 I tr'»li,2-7/1
Sakkell Itili Berea


Opptbantid .1111brinendelat
VkiNL.1,2 5 I:


KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN
FRA 11.08.2014 TIL 22.09.2014


FORSLAG TIL DETALJREGULERING - STASJONSVEIEN 55


Plan- ou bygningsetaten har 29.07.2014. med hjemmel plan- oe bygningslovens 12-10 oe i henhold til


delegen rmndighei..edtan å legge mennevnte planforslau ut Iii oftentlig CIteN)11 oe sende det pa horing.


Området foreslås regulen til beh>ggelse og anlegg - boligbebyggelse. samferdselsanlege og teknisk


infrastruktur gangveg. FIRA= 4 850 ml rnaks. Hoyder k 142 oa k 145, tils‘arende


7 8 etasjer. Tillatt BRA=4 850 ni2 Avkjorsel skal %a:re fra Stasjons‘eten. Plan- 02 bygningsetaten


anbefaler planforslaget med forbehold.


Planforslag Iii offentlig euersyn er tilgjengelig som plankunngjoring og i saksinnsyn på Plan- og


bygningsetatens nettsider wooribe.oslo.kommunennsaksinnsyn på åår referanse.


Orientering om planlbrslaget kan fås ved henvendelse til Plan- oa byaningsetalens kundesenter. Vahlso I.


Varslingsbrev med planforslaget kan også ses på:


Delchinanske bibliotek i Arne Garborgs plass 4 oe


Opplysningsktenesten i bydel Vestre Aker. Sorkedals‘eien 150.


Heringsfrist
Eventuelle bemerkninger til planforslaget rna sendes Plan- og bygningsetaten senest 22.09.2014. Vi gior  


onnrnerksom på at også innsizelser fra myndieheter med innsigelsesrett må sendes innen fristen.  Vennligst


oppgi saksnummer.


i ber om at bemerkningen gjores kort evt. at del lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking.


Remerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslager og saksfremmillingen for saken


sendes videre til byrådet Vi har desJnerre ikke kapasitet til å ui hver enkelt innsender et personlig svar.


men kommentere bemerkningene samlei i ‘ar fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene folaer


saken når den sendes til politisk behandling.


•
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Saksnr: - Side 2 av 3


Byrådet avgir sin innsfilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vechak er
fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten sallt som plankunngløringer
på etatens neasider hup: hup: www.pbe.oslo.kommune.no  . Vedtaket kan da påklages.


Vedlegg:


Vedlegg i sak 201109962-78
Nr Beskrivelse


Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 11.08.2014 til 22.09.2014
1


(Dette dokument)


2 Planforslag til offendig ettersyn arbeidsdokument


3 Samledokument - Uttalelser


4 Uttalelse


5 ROS-analyse


6 7. Støyrapport


7 Plankart


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret
Kontorsenrice


Dene dokumemet er elektronisk godkjent 07.08.2014 av:


Heike Knoll - Saksbehandler


Likelydende brev sendt
Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23 C 111,0459 OSLO, arcasa@arcasa.no
Barnas representant plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 148, 0754
Oslo, postmottak@bva.oslo.kommune.no
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo, postmottak@bre.oslo.kommune.no
Byantikvaren, Pb. 2094 Grimerløkka, 0505 Oslo, postmmtak@bya.oslo.kommune.no
Bydelswvalget i Bydel Vestre Aker v/bydelsadministrasjonen, Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo,
postmottak@bva.oslo.kommune.no
Bymiljøetaten, Pb. 9336 Grønland, 0135 Oslo, postmottak@bym.oslo.kommune.no
Byrådsavd for byutvikling, Rådhuset, postmottak@byroslo.kommune.no
Byutviklingskomiteen, Rådhuset, postmottak@oslobystyre.no
Deichmanske biblicnek, Ame Garborgs plass 4, 0179 Oslo
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo,
postmottak@byr oslo.kommune.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Hafslund Fjernvarme AS, 0247 Oslo, Firmapost fjernvarme@hafslund.no







Saksnc - Side 3 av 3


Hafslund Nelt, 0247 Oslo, firmapost@hafslund.no
Helseetaten, Storgata 40, 0182 Oslo, posunottak@hel oslo.kommune.no
Kontaktutvalget for vel foreninger i Oslo v/ Per Kristian Løken, Vellandsveien 98 A, 0685 Oslo,
loeken@boropro no
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo, oslo@blindeforbundet.no
Norges Handikapforbund Oslo, Folke Bernadottes v. 2, 0862 Oslo, firmapost@nhf.no
Opplysmngsfienesten i Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
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Vedlegg


I . Forhandsunalulser


2. Unalelse 1ra Adsokatfirma Thorkildsen R/ To.


1. ROS-analyse


Stoyoredning


Plankart i målestokk 1:500.


Andre dokumenter i saken kan sees på saksinnsyn pa Plan- ug bygningsetatens nettside som vedlegg
til Planforslag til offendig ettersyn..


HVORDAN LESE DOKUMENTET?
De«e •r et dokument sorn bestar av forslagsstillers heskrivelse an: og argumentasjun for planforslaget, og
Plan- og bygrungsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier as dokumenter, men der det
sor -Forslaesstillers tekst7 (Ilok edsakeliå del 2 ou 41 har Plan- og bygningsetaten ikke redigen i denne.
Plan- og bygningsetatens kommentarer til lorslagsstillers telea linnes i separate. tvdelig merkede bokser.


SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innlifimne bemerkniTlger bli referert, kommentert og eventuelle end ringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt radhuset for politisk hehandling 4. tertial.
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1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET


1.1 SAMMENDRAG


Planomradut er pu I m2 og ligger pa Holmen mellom Holmen og I Inswtet I -banestasjoner nord Iipr


T-banelinten ul kter.as hnradet loreslas ornregulert Ira bensinstasjon med galasie til helm ggelse og


anlegg —boligbebsggelse Bensinstamonen er teet. Det foreslas opptort 2 punkdms med kotehmde


mot vest tig 141 mot ost. Ferrenget heatheides slik ar belm ggeIsen Irernshn med henholdsvis 6 tig elasjer
mot Stasjons‘men og R og etasjer mor nord. Det Ioreslas er garameanlegg il etaspei under og mellom de
to punkthusene. I regulenngsbesternmelsene InreslaS parkering som for tett 1-0,,men illtedrasjonene ‘Ket


langt Bere parkeringsplasser. Bruksaredlet er beregner [il BRA— 4 1350ml, ulsvarende ca. I bb"n. Det ci


vist 4 luilighetet, Del liKeslas ar min .2A"oal' ledighetene skal være 4-roms eller storre og .11leilighein


under 40 ml ikke ollates Det skal ikke tillates ensidige leiligheter. Mot Sidstunsveten etableres et utedreat
som blir liggende I A 171under ni‘ael tor hrokonstruksjonen som Stasjonsveten gar pa i dette tnnrade3


Arealet skal mo‘sk]ermes. Slor nord skal garastuanlegget patvIles masser og trappes ned mot ut mindre


meareal mot I hekkelen -43 I reguleringshesremmelsene toreslas at 800 m Meareal shal ære telles mor


alle lerlighewne. og at del totall skal leele minst 17t) mearealer a samler hruksaredl. Balkongene skal
stere minst 4 ml Lig kunne krage ut eBer lasade med mmil 2 meter As kjorsel parkeringsdnlegg toredds


tra Stasjons‘men Det er um‘endig rampe mellom de m parkeringsmvaene I angs planomradets


‘usærente loreslas der opparbedlet en otlentlig gangs ei som skal lorhinde Ivbekkseren med


Smsjonsvmen \Ii,i ost legges der til reue tor at de 3 avklorstene sgml dag er tpparbeidet i en hredde


på ul sammen de 4 nisdene I lagedokalene under brokonstrukstr men kan heholdes, Ina at en


lottemnreugng skal mahleres tor a behene msd


Etter of tendtg ettersvnitg hemerkrunger har kommer Inn d Plan- oglm gni ngsetaten urdere om etaten


skal hemme eget alrernat0 med bld mindre halkonger, annen leilighetstordelmg, reduserte takopphvgg


og endret parkeringsdekrung. fjhgningenes hmele og plassering rI tlgsa bli nærinere urdert.
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (forslagsrillers
illustrusjoner)


1.2.1 Skisse —eksisterende situasjon


1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER


Forslagsstiller: Holrnen Boligutvikling AS rio Solon Eiendom, Pb 1847 Vika, 0123 Oslo mail.
tasgPz soloneiendom.no


Fagkyndig: ARCASA arkitekter as., Sagveien 23C111,tlf. 22717070 Eivind@arcasamo


Eieropplysninger
Gnr. 32 bnr.626 Esso Norge, org.nr. 914803802
Gnr. 27 bnr.1255 STASJONSVE1EN 51 53 AS orgnr. 989987461


Arealstorrelse —planområde
Planomradet totall:3 125 rn2
Areal for hvert formål:
Bebyggelse og anlegg —Boligbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur —Gangveg


Arealstorrelse —ny behyggelse
Over terreng: BRA=4 850 m'
Under k 122: BRA=3 500 in2


2 912 rn2
213 rn,


Arealstorrelse —eksisterende behyggelse som opprettholdes
Over terreng: BRA=0 rn2
Under terreng: BRA=0 rrez


Utnyttelse m. m.
Bebygd areal bolig
Bruksareal bolig
Bruksareal næring
Pmsent bruksareal bolig


BYA=720 m2
BRA4 850 m'


BRA=00 m2
% - BRA=166 % (bruksarealer under k 122 regnes ikke med i BRA)


Antatt antall boligenheter: 47 stk.
Antatt boligtype: blokk
Antan leilighersfordeling: 7 stk. 40-50 m2 BRA, 21 stk. 50-80 in2 BRA og


19 stk 80 m2 og større


Parkering
Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. I henhold
til gjeldende norm innebærer dette anslagsvis:
Plasser under terreng: ca. 50 stk. Plasser på terreng: 0 stk Plasser for sykkelparkering: 92 stk.


Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurden i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskri ft.
Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes


Kunngjøring og varsling
1gangsetting av planarbeidet ble kunngjort 21.12.2011 i Aftenposten og Aftenposten.no
Gninneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev daten 13.01.2012
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2. FAKTADEL


2.1 BAKGRUNN (forslagstillers teksr)


Dagens hensinstasjon pe eiendommen gnærbnr..:12 626, er lagt ned og revet. Fiendommen er solgt med den


fonnsetning at det ikke skal være bensinstasjon.


Det hle 08.07.11 sendt inn planinitiativ lor eiendummen. Illustrasjonene til Planinniativet \ iste bebt ggelse


lagt oppa en sokkel med forraning. Denne losningen ble lorlatt etter samråd med Plan- og bs gningsmaten


og behvggelsene hle lagt ned pa udligere bensinstasionsniva.


Det Vdr lidligere vist to abernative mater a behvgge tomten pa. hhv w punkthus eller ett lamelthuslangs


seien. Forslaget viser ne en losning med to punkthus. Etter at forslaget har vært lorhandssarsleb er


prosjektet guerligere senkeL Inngangsplan er lagt 1.5 meter lavere enn Stasjonsvelen. Belavggelsen er


senket tilsvarendet Nivaet på utearealene og inngangspaniene er lagt slik at de kan nes trinnfritt fia


Stasjonsveien og 1ra Nbekkvelen De kan ikke senkes vuedigere men at dene ger p bekostning av krav


tilgjengelig boenhet i teknisk forskritt.


Bt, gningsvolumene er strammet opp i en mer rektangulær form lor et bedre slektskap med tilliggende


punkthus og fa frem hjornene pa bvggene. Dette er i trad med fonnger fra Plan- og hvgningsetaten. Det er


totalt 4 leilighmer i prosjektet. Planen loreslar kjoreadkontst nedkjoringsrampe tra StaSions \ eien. En


losning med innkjoring fra Lvbekkveien pa haksiden, oser elendommen Stasjonsveien 51 hle surdert.


(trunnet uenighet om adkomstrettigheter. hle denne losningen Ikke valgt.


Planonuadet er utvidet i sorostre hjotnet tor ta med muligheten for lofteanordning og lager innenlor


mendommen Stasjonsveien 33. Illustrasjonsmatenalet viser hvordan lagerarealet utenfor planområdel kan


mvides. Dette vil være en byggesak for lagerelendommen.


2.2 PLANSTATUS


2.2.1 Overordnede feringer og gjeldende planstatus (farslagstillers tekst)


Riks olitiske bestemmelser eller retnin / Statli e ganbestemmelser o emin tslinjer 



Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging gir foringer tur tavikling av


barn og unges uppvekstmiljø. Stasjonsvelen er skolevel for barn 1amrådeL og utbygging av planomradet


vil gi utkjoring tilifra boliger og forrettlinger over tortau 50111henyttes som skolevei.


Gjddende overordnede planer


Kummuneplun 2008: I kommuneplanellS arealstrategikan er onlrådet kateeorisen som jtte


bk ggeområder-. Planen er i samsvar med mal om fortetting innenfor 1vegesonen.


tionemineplun 2009: 5-395 er ormalt i vedlegg 4R. huregulering til boliger er i strid med K


Ktninnortedelplart 14 for lokahsenng av varehundel ig andre servicefunksjoner Holmen er i planen


avmerket marn fonetningsområde. og forslaget er i samsvar med planen.


K11/7/1Minedelplan 08 Grontplanen: Forslaget er en revisjon av gjeldende grontplan. Plamffilradet I igger


men særskilt markering på forslagels plankan.


Skolebehovsplon 2011 - 2012. horingsut kast: Ba ru i ormadet sokner til Huselav og Voksen ski ler. som


hegge har begrenset kapasitet i gjeldende planperiode.


(;ieldendettulei-in;
Planomradet er regulert dl bensinstasjon med garame 5-195. Forslaget endrer gjeldende regulenng.
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Reguleringskart. Kilde: PBE


Pågående planarbeid


Ingen kjente planer i nærornrådet.


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Kommuneplan 2009 består av gjeldende reguleringer, og ethvert planforslag vil derfor formelt sett
innebære en endring av kommuneplanens arealdel. Skolebehovsplanen er ikke en reguleringsplan
men en plan som utarbeides av Utdanningsetaten.
I forslag til ny kommuneplan er planområdel vist som 'leksisterende bebyggelse og anlegg". Dci er
ikke knyttet spesielle bestemmelser eller retningslinjer til disse områdene. Området er ikke utpekt
som utviklingsområde. 



2.2.2 Andre forhold (forslagstillers tekst)


Tinglyst erklæring 25 juni 1964
" Under henvisning til erklæring av 6. juni 1958 erklæres herved at eierne av gnr. 27 bnr. 1255 skal ha
siedvarig rett ul å kjøre over gnr. 32 bnr 626 og gnr 27 bnr. 995 frem til offentlig vei ved Stasjonsveien
51/53.
Eierne av gnr. 32 bnr. 626 skal ha stedsvarig rett til å kjøre over gnr. 27 bnr. 995 frem til offentlig vei ved
Stasjonsveien 51/53.
Retten for gnr. 27 bnr. 995 og gnr. 27 bnr. 1255 til å kjøre over gnr. 32 Imr. 626 på den planlagte vei frem
til Stasjonsvelen vest for broen over Makrellbekken frafalles."


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Lagerlokalene under Stasjonsveien har i dag 3 avkjørsler til alle tre nivåene inne i lagerlokalene.
Avkjørs[ene har en bredde på totalt 30 m. Det foreslås nå å ta ut en av avkjørslene og erstatte denne
med et hiltebord fra den midtre avkjørselen. Planområdet har i dag tinglyst reu til å kjøre over
boligeiendommen mot øst; Stasjonsveien 51 Denne ønsker de ikke lenger å benytte. 








Sa ksnr 20110,1462- -0 ide


2.3 EKSISTERENDE FORHOLD


2.3.1 Forslagssiillers stedsanalyse


2.3.2


Ny hehyggelse v I vatte en tonsettelse av punkthusbebyggelsen mm Stasionsyelea. Bygningene sal innga I


en rekke sorn trappes ned tra yest til ost.







rw [,[11]4:11.Hvilk tk.civiicl irte ppin,  1
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Ny gangforbindelse til Stasjonsveien


Plan - og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer


Planområdet med eksisterende punkthus mot vest. Lagerlokalene under Stasjonsveien til
venstre og bolig- og butikkblokka ost for planområdet til hoyre på 








Stk.in 201111Y111, itir


sis[erende hulighlukk nuiti lur pldnuiluddeuiRu-nu som stui p‘i denne ewndununen


It I sulk. Disse loiholdenu hhr ddihgele nwd eltm plJnIdgle takggingen


Ruhg- utz huietnni.gscalratilmn n p3 t),1,iden a plannnirdelti ti i h eljsier Men er nppliri


sLimine Inriinsprdk Iiii i  [ige 311-1,11khlukkui I
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2.3.3 Tabell lor tema som antid skal sjekkes og folges opp når aktuelt


Tema Oppstarts-
mete


Offentlig
ettersyn


Politisk
behandling


Kort utkvittering ener
henvisning til hvor omtahs


Naturmangfold






gir ikke


premisser






Det er ikke regivrert naturmangfold i
eller i nærheten av planornrådet i
kommunens naturdatabase. Etter
Plan- og bygningsetatens vurdering,
vil ikke gjennomføring av planen
medføre at forvalmingsmålene i nng


§§ 4 og 5 fravikes.


Flom






gir ikke


premisser






Er vurdert som en uaktuell hendelse i
ROS-analysen


Geotekniske forhold






gir ikke


prermsser






Er vurdert som en uaktuell hendelse i
ROS-analysen


Kulturminner






gir


premisser






Det er ikke registrert kulturminner på
planområdet. Bolighlokkene i
Snippen Sameie på motsau side av
Stasjonsveien og Luftforsvaret
holighyggerlag vest for planområdet
står på Gul Liste. De er bygget i
1950-åra og er i 3-4 etasjer. (se s. 24
og 47)


Miljøforhold






gir
premisser






Området er på NGU siu kan marken
som område med moderat alusomhel
i forhold ril radon. Ved bygge- og
gravearheider skal det foretas en
opprydding av formenset grunn.
Mistanke om radon vil medføre tiltak
i henhold til gjeldende forskrifter.
Boligene blir liggende i gul støysone
fra Stasjonsveien. Støyskjerming skal
foretas.
Det har van forurensning i grunnen
som følge av bensinstasjon.
Opprydding er foreratt i henhold til
tiltaksplan knyttet til rivesøknad.
Det er registren en viss fare ved at
foreslått avkjørsel krysser fortau.


Teknisk infrastrukwr






gir ikke


premisser






Det finnes kommunalt vann- og
avløpsanlegg i planområdets
randsoner


Barn og unges
interesser






gir ikke


premisser






Det legges tiLrette for utearealer
tilpasset harn og unge. (se s. 50)


Virksomhetsfare






gir ikke


premisser






Boligbygging her medfører ingen
virksomhetsfare
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2.4 PLANFORSLAGET


2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og hoyder (forslagstillers
tekst)


Reguleringsformal 



Bebyggelse og anlegg — Boligbebyggelse, Samterdselsanlegg og teknisk infrastruktur —Gangveg


Grad av utnytting og høyder


Maks gesimshøyde kote — 145 og 142 tilsvarende 7 og 6 etdsjer over sokkel/kjeller nioL Stasjonsveien


Maks høyde konstruksjon kote +122,6 og kore +124,0


Bebygd areal boligene —720 m1


BRA = 4 850 rn2 - tilsvarende 166 % (bruksareal under k 122 regnes ikke med i BRA)


Ureareal på bakken ca. 1 200 m2 - tilsvarende 25 m2 per leilighet. I tillegg kommer prival balkong/uteplass.


2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagstillers tekst)


912 m2 - 4 850 rn1BR A


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur —Gangveg  


213 ni1


Leilighetsutforrning og bokvalitet 



Minimum 25 % av leilighetene skal være 4 roms eller større.


1.eiligheter under 40 m2 tillates ikke.


Utforming 



Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som del av tiltakets samlede


arkitektoniske uttrykk. Tekniske anlegg som heishrappoppbygg, ventilasjonsanlegg, rekkverk og lignende


skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Anlegg på tak Iffin utgjøre inntil 20 % av samlet takflate.


Rekkverk i forbindelse med takterrasser skal være transparent/åpne og kan overskride maksimal


gesimshøyde med 1,5 metecyasadematerialer skal uttøres i lys puss eller tegl med innslag av tremateridle.


Uteoppholdsarealer og utomhusplan 



Det kreves tilfredsstillende utearealer for lek og opphold på området. Gårdsrommet skal være skjermet


mut frafikk. Uteoppholdsareal for boliger skal utgjøre mininfum 25 % av samlet bruksareal tor boliger,


hvorav minimum 800 rn2 av uteoppholdsarealet skal være felles, på ferreng/sokkel.


Alle leiligheter skal minimum ha 3 rn2 balkong eller lerrasse.


Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan tor den ubebygde del av tornta


(utomhusplan) i målestokk I : 200. Plånen skal vise oppholdsarealer, fasfe ufemøbler, lekearealer,


sykkelparkering, oppsamlingsenheter for avfall, interne gangveier og vegetasjon.


Planen skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng og universell tilgjengelighet. Planen skal vise


eventuelle støyreduserende filLak på terreng og håndtering av overvann på egen grunn. På felles uteareal på


lokk skal det være gjennonasnittlig 50em vekstlag over konstruksjon.


Tra fikkforhold 



Regulerf gangvei fra Lybekkveien til Stasjonsveien skal være ferdig opparheidet eller sikret opparbeidel


før brukstillarelse for de nye boligene kan gis.
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Miljøfauliee forhold (herunder overvannshandtering støy fiernvarme milfironpfølpinpsoropram)


Støyforhold.


Der er utført en støyfaglig utredning som viser at deler av bygget vil ha utendørs støynivå tilsvarende gul


sone. Leihgheter som har fasade mot rød eller gul side tillates, men disse skal ha minsr ett soverom med


luftemulighet mot stille side.


De til enhver tid gjeldende remingslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges rit grunn.


Risiko- og sarbarhet


Det reguleres og etableres støyskjerm mot Stasjonsveren, grunnet støy fra veitrafikk.


Juridiske forhold, rekkeføleebestemmelser og gjennomføring 



Regulert gangvei fra Lybekkveien dl Stasjonsveien skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet


før brukstillatelse for de nye boligene kan gis.


Dokumentasjonskrav 



Det er innhentet digitalt kartunderlag fra Vann- og avløpsetaten.


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evi. suppleringer
Høyde på parkedngskjeller angis med kotehøyde ikke bestemmelsesgrense fordi det er en


konstruksjon som for en stor del ligger over eksisterende terrengniva. 



23 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET


2.5.1 Forslagsstillers redegjerelse for konsekvenser av planforslaget.


Overordnede planer og mål 



Rikspolitiske remingslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging gir føringer for utvikling av


barn og unges oppvekstmiljø. Stasjonsveren er skolevei for barn i området. Utkjøring fra planområdet er


lagt til tidligere avkjøringspunkt fra Stasjonsveien. Fortauet videreføres i Stasjonsveien forhi


avkjønngspunktet og det opparbeides en gang/sykkelver fra boligområdet i Lybekkveien mot nord, til


Stasjonsveien.


KPOS: I kommuneplanens arealstrategikart er området karegorisert som "ovrige byggeområder.


Planforslaget er i samsvar med mål om fortetting innenfor byggesonen.


KP09: 5-395 er omtalt i vedlegg 313. Omregulering til boliger er i strid med K P09.


KDP14 for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner: Holmen er i planen


avmerket som fortetningsområde, og forslaget er i samsvar med planen.


KDPIEIGrentplanen: Revisjon av gjeldende grøntplan. Planområdet I igger uten særskilt markering på


forslagers plankart


Skolebehovsplan 2011-2012, horingsutkast: Barn i området sokner til Huseby og Voksen skoler, som


begge har begrenset kapasitet i gjeldende planperiode


Stedsutvi kl ng


Området er et godt etablert boligområde knyttet til allerede utbygget offentlig infrastruktur og er godt


egnet for boligfonetung. Ny bebyggelse fyller ut bebyggelsen langs veien efier at bensinstasjonen er revet.


Ny behyggelse vil i likhet med eksisterende blokkbebyggelse inneholde relativt store leiligheter med flest


3 og 4 roms leieligheter.
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Trafikkforhold 



Biltrafikk


Trafikken i Stasjonsveien forventes ikke endret i torhold til tidligere situasjon med bensinstasjon, som


følge av planforslaget.


Kollektivtrafi kk


Beregnet kollektivtrafikk øker med ca. 100 turer i døgnet ved gjennomFøring av planforslager.


Gang- og sykkeltrafikk


Planforslaget vil bidra til å forbedre forholdene for gang- og sykkeltrafikken ved at det bygges gangveg


langs vestsiden av tonita. Gangvegen knyttes til eksisterende fortau langs Stasjonsveien.


Parkering


Parkeringsti1buder foreslas tilpasset parkerinusnorm for 'apen by med 50 hilparkeringsplasser for bosatte i


parkeringskjeller i Stasjonsveien 55.


prosjektel bør del innpasses ca. 90 parkeringsplasser for sykler.


Trafikkavvikling


Gjennomføring av planforslaget forventes kun å gi marginale undringer i tratikkavviklingen i


StasIonsveien og Lybekkveien


Trafikksikkerhel


Gjennomføring av planforslaget forventes kun å gi marginale undringer i trafikksikkerheten i


Stasjonsveren og Lybekkveien


Avbøtencle tiltak


Trafikkanalysen har ikke avdekket behoy for aybotende tiltak ved gjennomforing av planforslaget.


Estenkk og byggeskikk 



Ved riving av bensinstasjon, ligger det til rette for forterting med boliger,


Tidligere flate til bensinstasjonen ovides og etableres som et grønt uteareal. På rlaten bygges to punkthus


med 14 merer aystand. Over ny bakke tilsvarer utnyttersen ca. 166 %. Dette er en noe en høyere onyttelse


enn for eksisterende bebyggelse som har utnyttelse på +/- 100 %. I forhold til situasjonen, mot veien og


opp mot eksisterende bebyggelse på øst og vestsiden, og seu i sammenheng med boligkvaliteten som


oppnås for de nye boligene vil umyttelsen være akseptabel.


Ny bebyggelse med to punkthus langs veien vil spille sammen med eksisterende punkchus på vestsiden og


danne en rekke med bebyggerse mot velen. Bebyggersen trappes ned mot øsr.


Ny hebyggelse vil ha et moderne uttrykk med lyse fasader og store vindusflater ut mot balkongene. Bruk


av glass i balkongrekkverkek presis detaljering ved vinduer og halkongoverganger.


Balkongene ligger dervis felt inn i bygningskroppen, og vil på den måten ha slektskap med


layblokkbebyggersen.
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Oversikt tra sør


Kulturminner


En del av hebyggelsen på vestre Ilolrnen er fort opp på Ryantikvarens gule liste


Ny bebyggelse vil legge seg opp mot eksisterende punktblokk og trappes ned tra denne, til eksisterende


bebyggelse på østsiden. Til sammen dannes en rekke med punkthusbebyggelse mot veien.


Ny bebyggelse vil fylle ut eksisterende hy gn ingsmi ljø og ansees ikke ha negariv virkning i forhold til


verneverdig bebyggelse på sorsiden.


Sosial infrastruktur


Planområdet ligger i et ornrade med godt utbygget sosial infrastruktur, flere skoler og barnehager, nærhet


til offendige penester, butikker og andre private penesler.


Barn fra reguleringsområdet vil etter dagens veiledende inntaksområde sokne til Huseby skole, alternativt


Voksen skole, på barnetrinnet og Hovseter skole på ungdomstrinnet.


Skolene har begrenset kapasitet og dersom det flytær inn stor andel harn i skolepliktig alder, vil dede føre


til press på skolene i området.


Teknisk intrastruktur 



Nye boliger kobles til eksisterende vann- og avlopsnett lang østre grense av planområdet.


Planforslaget sikrer tilgang ril offentlige vann- og avløpsledninger.


øst for planornrådet går Stasjonsveien i bro over et lageranlegg som ligger under veien.


Universell uttorming


Ny bebyggelse vil bli oppført i henhold til nye hyggeforskifter som setter krav til tilgjengelighet og


universell utforming. Ved at det tilrettelegges boliger og uterom med en universell utforming, vil forslaget


gi positive virkninger for brukergrupper med nedsatt bevegelighet.
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Naturrnangfold 



Ny plan har ikke virkning i forhold til naturrnangfold. Det tillores ny vegetasjon i form av beplantning på
det nye dekket. Eksisterende vegestasjon i ytterkant av elendommen beholdes i stor grad.


1~ge forhold


Det ansees som bærekraftig at tidligere bensinsfasjon erstattes av bolighebyggelse i dette området. - Sfor


andel av boliger, nært til T bane og senter 13 kilometer ti I Roa og 700 meter il Hovseter senter.


Ny bebyggelse vil ha liten innvirkning på klimatiske forhold.


Ved lav sørsol vil ny bebyggelse i noen grad kaste skygge ned mot nabobebyggelse sør for planområdet,


men ikke noe særlig mer enn det poppelrekken kaster dv skygge i dag.


Forskyvning av bebyggelsen i forhold til hverandre gjor situasjonen gunstig internt i planområdet.


Ny bebyggelse vil bygges etter ny byggeforskrifter, noe som sikrer energiforbruk under 100 kwh/m2/år.


Støyforhold


Det er utfort en støyfaglig utredning som viser at deler av bygget vil ha utendørs støynivå tilsvarende gul


sone.


Det er forman støyberegninger i henhold til retningslinjer i T 1442 i forbindelse med utarbeidelse av


reguleringsforslaget.


Alle boenheter skal ha balansert ventilasjon.


Det tillates ikke lejligheter med ensidig henvendelse mot fasade i gul eller rød sone


Krav til innvendige Høyforhold skal ivaretas for alle oppholdsrom i hver boenhet.


Krav til uteoppholdsrom med tilfredsstillende støynivå skal ivaretas,


Foreslått regulert bygningsmasse med tilhørende støyskjerm mot Stasjonsveien vil gi bedre lydtorhold for


bebyggelse nord for prosjektet


Følgende unnfak fra bestemmelsene over gjøres gjeldende:


Leiligheter som har lasade mot rød eller gul side tillates, men disse skal ha minst ett soverom med


luftemulighet mot stille side,


Planområdet skråner ned fra veien i sør til dalsøkket mot nord som fortsetter videre nedover mot


Makrellbekken. Opp mot veien bygges terrenget opp med fylling og underetasje slik at dette danner ny


bakke. Ingen spesielle klimatiske forhold gjør seg gjeldende.


Tidligere bensinstasjonsdrift medfører at def innenfor planområdet er forurensete masser Disse vil blj


fjernet i henhold til miljosaneringsplanen knyttet til rivingen av bensinstasjonen.


Risiko- o sårbarhet


Støyforhold.


Det er utfort en stoyfaglig utredning som viser at deler av bygget vil ha utendørs støynivå tilsvarende gul


sone.


Alle boenheter skal ha balansert ventilasjon.


Det tillates ikke lejligheter med ensidig henvendelse mot lasade i gul eller rød sone


Krav til innvendige støyforhold skal ivaretas for alle oppholdsrom i hver boenhet.


Krav bl uteoppholdsrom med tilfredsstillende støynivå skal ivaretas.


Følgende unntak fra bestemmelsene over gjøres gjeldende:


Leiligheter som har fasade mot rød eller gul side tillates, men disse skal ha minst ett soverom med


luftemulighet mot stille side,


Støyskjerm vist på plankartet kan rnaksimalt ha hoyde på 1,5 meter over gatenivå
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Det kan med sikkerhet konstateres stedvis forurensing i grunnen som følge av bensinstasjon. ()pprydning


forhold til Tiltaksplan for håndtering av gravemasser knyum til øvesøknad er gjennomført


Anleggsfasen vil medføre ulemper for eksisterende bebyggelse i forhold til trafikk ut og inn til


byggeplassen samt støy knyttet til enkelte deler av byggingen. Tydelig merking og avstegning av


anleggsplass. Reguleres av: Lokale politivedtekter og 'Torskrift om vern mot sto> på arbeidsplassen.-


økonomiske konsekvenser


Offenthg olgjengelig gangvei fra Lybekkveien til Stasjonsveien reguleres inn i planen. Bymiljøetaten


anbefaler rekkefølgekrav for å sikre at denne blir opparbeidet.


Kostnader for sikring av tilgjengelighet til vann- og avløpsledninger bæres av utbygger.


Juridiske forhold 



Tinglyst erklæring 25 juni 1964:


" Under henvisning til erklæring av 6. juni 1958 erklæres herved at eierne av gnr. 27 bnr. 1255 skal ha


stedvarig ret«il å kjøre over gnr 32 bnr 626 og gnr. 27 bnr. 995 frem til offentlig vei ved Stasjonsveien


SI/53.


Eierne av gnr. 32 bnr. 626 skal ha stedsvarig ren til å kjøre over gnr 27 bnr. 995 frem til offentlig vei ved


Stasjonsveien 51/53.


Retten for gnr. 27 bnr. 995 og gnr. 27 bnr. 1255 til å kjøre over gnr. 32 bnr. 626 på den planlagte vei frem


til Stasjonsveien vest for broen over Makrellbekken frafallesT


Bymiljøetaten anhefaler rekkefølgekrav knyttet til gangvei.


Andre forhold 



Det er sterk motmand mot prosjekter fra beboere, særlig fra Lybekkveien 50. Bydel Vestre Aker har så


langt ikke anbefalt planforslaget.


Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Det opplyses at parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsnormen for den åpne byen, og


at dette vil tilsvare ca. 50 plasser. I reguleringsbestemmelsene foreslås det at dekningen skal være i


henhold til normen for den tette byen, og i illustrasjonene er det vist 63 plasser noe som er mer enn


det som anbefales for den åpne byen. 



3. MEDVIRKNING


3.1 FORHANDSUTIALELSER


Innkomne forhåndsunalelser følger som eget vedlegg


3.1.1 Liste over forhåndsuttalelser


I. Byutviklingskomiteen i Bydel vestre Aker 24.08.11


2 Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker 02 09 II

 Barnas representam i Bydel Vestre Aker 26.08.11



 Byantikvaren 15.09.11


5 Bymiljøetaten friluft 12.08 II
6. Bymiljøetaten samferdsel 24.08.11
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Bymiljøetaten tratIkk 18.08.11
Bymiljøetaten 06.02.12
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 15.08 11


10 Omsorgsbygg 01.02.12
I. Oslo Havn 12.08 11


12 Renovasjonsetaten 12.08.11
13 Renovasjonsetaten 23.01.12
14 Ruter 22.08.11
15 Undervisningsbygg 17.08.11
16 Vann- og avhapsetaten 18.08.11
17 Vann- og avløpsetaten 31.01.12
18 Fylkesmannen Oslo og Akershus 30.01.12


Boligsameiet Holmenskogen 25.08.11
Torill Torp-Holte - Styreleder Holmenskogen,
Kjell Råstad - Styreformann Luftforsvarets Boligbyggelag,
Hege D. Gulbrandsen - Nestformann Luftforsvarets Boligbyggelag,
Kine Bakke - Styremedlem, Luftforsvarels Boligbyggelag,
Ole Kristian Buer - Styreleder i Snippen Sameie, Stasjonsyn. 57,
Hans-Ottar Riiser - Styreleder Lybekkvn 44,
Anders Brodal Ruud - Styremedlem Snippen Sameie,
Herman Letting - Styremedlem Sameiet Lybekkveien 50,
Ann-Cathrin Ramberg - Styremedlem Boligsameiet Holmenskogen,
Stein Heggemsnes - Styreleder Lybekkveien 50,
Olay Christensen - Styremedlem Lybekkveien 50 23.08.11
Torill Torp-Holte og Ottar Riiser på vegne av styrene i
boligsameiet Holmenskogen og boligsameiene Lybekkveien
44, 46, 48 og 50 og Naboaksjonen mot Monsterblokker på Holmen 27.02.12
Naboaksjonen mot Monsterblokker på Holmen v/ H.O. Riiser 17.01 12


23 Snippen Sameie 11.01.12
24 Styret i Sameiet Lybekkveien 50 11.01.12


Advokatfirmaet Torkildsen & Co pva. Sameiet Lybekkveien 50 03.07.14
Vestre Holmens vel v/ Frank Aubert 20 02 12
Lybekkveien 50 Herman Letting 22.08.11
Lybekkveien 50 Olav Chrislensen 22.08.11
Stasjonsveien 51-53 v Knut Ramstad 1101.12
Ragnar Myklebust 21.12.11
Samuel 26.08.11


3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens
kommentarer


Byutvildingskomiteen i bydel Vestre Aker


Byutviklingskomiteen i bydel Vestre Aker ønsker at forslagsstiller kommer tilhake med et altematin
forslag med lavere bygningsstruktur, mer tilpasset bebyggelsen på baksiden og i samsvar med
kommuneplanens arealdel.


Forslagsstillers tilsvar:
ønsket om endret bebyggelsesstruktur mht hoyde tas til orientering.
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Bebyggelsesstrukturen er etter planinitiativet endret. Siden planinitiativet er høyden på hebyggelsen senket


med 2,5 meter Forretningsareal i sokkel utgår, boligbebyggelsen settes 1,5 meter under nivå for
Stasjonsveien og nabohlokk i vest. Bebyggelsen legges opp som to punkthus. Punkthuset mot vest trekkes


ut nesten pa linje med tilstmende, eksisterende punkthus. Terrenget ^^slippes necE mellom blokkene.


Regulert gangvei fra nord viderefores ut mot Stasjonsyeien. Forstagstiller finner støtte for foreslått


hebyggelse i kommuneplanen 2008. Prinsippet om fonetting rundt stasjonsnære områder er yiderelort i


kommuneplanen. Hovseter defineres som stasjonsnære områder med hovedvekt på boligpotensial.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Onsket om lavere bygningsstruktur mer tilpasset bakenlorliggende


hebyggelse tas til orientering. Planforslaget ligger i et område som i gjeldende kommuneplan er markert


som øvrige byggeomrader, men der gjeldende regulering skal opprettholdes, og er således i strid med


denne.


Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker


Bydelsutvalget motsetter seg begge de 2 fremlagte alternativene og ber forslagssoller komme tilhake med


forslag på to lavblokker som gir gode sol- og lysforhold mellom bygningene. Omradet på Holmen bestär


hovedsakelig av lavhlokker i 3-4 etasjer. Høyblokken i Stasjonsveien 57 har vesenthg mindre utnyttelse av
tomten enn forstaget for Stasjonsveien 55. Planinitiativet skal være i samsvar med kommuneplanens


arealdel. Det er viktig at planen inkluderer fortau forbi eiendommen og regulering av en fremtidig gang-


og sykkelvei i Stasjonsveien.


Forslagsstillers tilsvar:


Forslagsstiller tar Bydelsutvalget sine bemerkninger til orientering.


Bebyggelsesstrukturen er euer planinitiativet endret. Forremingsareal i sokkel utgar, bolighebyggelsen


settes 1.5 meter under niva for Stasjonsveien. Bebyggelsen legges opp som to punkthus. Punkthus mot yest
trekkes ul, 3,5 meter hak linjen for liIstotende. eksisterende punktblokk. Terrenget -slippes ned- mellom


blokkene. Regulen gangyei Ira nord viderefores ut mot Shasjonsveiery Forslagstiller finner sunte for


foreslått bebyggelse i kommuneplanen 2008. Prinsippet om forteuing rundt stasjonsnære omrader er


yidereføn i kommuneplanen. Hovseter defineres som stasjonsnære områder med hovedvekt på


boligpotensiaL Utnyttelsen pa eiendommen vil være under 160 %. Forslagsmiler tar unsket om lortauSang


—sykkelveisregulering lorbi eiendommen til orientering og kan om onskelig fra kommunen innlemme


fortausarealet forbt planornradet i planen.


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Se etatens kommentar til forrige bemerkning. Det vil bli opparbeidet nedsenket fonau langs Stasjonsveien


forbi eiendommen. Gang-isykkelveiregulering i Stasjonsveien vil ikke bli vurdert i denne plansaken.


Barnas renresentant i Bydel Vestre Aker


Ved en eventuell bebyggelse av forretninger og bolig i Stasjonsveien 50, må trafikkforholdene særlig


ivaretas. Stasjonsveien er skolevei for mange barn 1.-7. trinn som tilhører Huseby skole, og mange


tilhørende Persbraten videregående skole. En utkjøring fra bebyggelse over fortau vil derfor være uheldig.


Det må avsettes tilstrekkelig leke- og oppholdsareal, slik at barn og unge kan oppholde seg pa


boligomradet uten a mitte krysse trafikken vei.


Forslagsstillers tilsvar:


Siden planinitiativet er prosjektet endret ved at det ikke lenger legges opp til forretrung i sokkelen.


Bebyggelsen legges opp som tu punkthus på 6 og 7 etasjer 1,5 meter under niva for Stasjonsveien.


Avkjønng fra planområdet vil bli ut mot Lybekkveien på nordsiden. Forslagstiller mener det mellom
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planlagt bebyggelse og på nordsiden vil være tilstrekkelig leke- og oppholdsareal slik at barn og unge kan
oppholde seg på holigområdet uten å matte kryske trafikkert vei.


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Avkjørselen skdl opparheides i henhold til kommunens veinormaler. Når det gjelder leke- og


oppholdsarealer vises til forslagsstillers tilsvar.


Byantikvaren 



Stasjonsveien 55 med hensinstasjonsanlegg erkjennes ikke verneverdi og Byanokvaren har ingen merknad
til at denne rives. Byantikvaren krever ikke en arkeologisk registrering i medhold av lov om kulturnonner.


Forslagsstillers tilsvar:


Bemerkningen Ird Byantikvaren tas til enerreming.


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Bemerkningen Ird Byantikvaren tas til etterretning.


Bymiljøetaten - Division samferdsel 



I gjeldende reguleringsplan er det regulen inn en offentlig gang- og sykkelvet mellom Lybekkveien og


Stasjonsveien 55. Det Itnnes i dag en opparbeidet gangforbindelse mellom Lybekkveien og Stasjonsveien,


men denne er privat. Mulighetene for en oflentlig sikret gang- og sykkelvel må vurderes- BYM gjør


oppmerksom på generelle krav til sikt- og stigningsforhold i avkjørsel, avkjorselens utforming, krav til


gjennomgående formu med nedsenket kantstein, bredde på avkjørsel skal være 4,0 m, atkomst bør samles i
en avkjørsel, parkering skal være i henhold til norm, byggegrense kan legges inntil 0-10 m fra kant regulert


vel, krav til støyskjerming må med i reguleringshestemmelsene, og det ma redegjøres for trafikale


konsekvenser. Det er ikke behov for mbyggingsavole_


ForsIdgsstillers til svar:


Bemerkninger Im Bymiljoetaten tas til euerretning.


Regulert gangvet viderefores via aåkjørsel vei til Stasjonsveien. Knyttet til planarheidel er det utarbeidet


trafikkanalyse der det er utredet de lokale forholdene for gående og syklende. Behovet lor mulighetene for


en offentlig sikret gang- og sykkelvei vil vurderes. Forslagsstiller vil forholde seg til et eventuelt krav fra


PBE om regulering av ortau gang- sykkelvei forbi planomradet. En avkjørsel til planområdet er lagt ut
mot Stasjonsveien pa sorsiden av bebyggelsen. Parkering og sykkelparkering vil være i henhold til den til
en hver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. Nærmeste hyggegrense over bakken ligger (2.1


12,0 meter fra regulert vei. Miljoverndepartementets skriv, T-1442 gjores gjeldende i forslag Ul


regulen ngshestemmelser.


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Forlengelse av allerede regulert gangvei fra Lyhekkveien til Stasjonsveien reguleres. Veien foreslas a være
offendig. Krav til opparbeiding av avkjørsel, fortau, byggegrenser, parkering og at det skal være kun en


avkjørsel til planområdet tas til etterretning.


Bymiljøetmen Divisjon Trafikk 

Areal il parkering må avsettes på egen tomt, adkomstmuligheter i området ma sikres. Tiltaket må ikke


medføre til økning dv ulovlig parkering i omradet. Parkeringsdekning må være i samsvar med gjeldene


parkeringsnorm for Oslo kommune og 5 (40- 10 nit av parkeringsplassene tdrettelegges for forflytmngs-


hemmede. BYM ber om at det las hensyn til vareleveranse i planen.
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Forslagssullers tilssar:


Bemerkninger tra Bymiljoetanin Divisnm Tratikk tas til etterretning. Parkering .t1 anlegges i underetasje


gjeldende Nrkenngsrbion. Adkimistmuligheter i omradet sikres ved at regulert gdrigvellorbindelse


.iderelures og adkomst til aredler under .eibroen sikres. Gjeldende parkeringsrorm ti r.tre b. bor sikre at
ultaket ikke medtorer okning a. ulo.lig parkering i området 5 00 av parkeringsplassene tilrettelegges tor


forfistrungshemmede Vareleseranse er uaktuelt ettersom lormâl forretning er tatt 111d planen.


Plan- og bygningseldtens kommentar:


Bemerkningen las ul ellerremIng RegillerIngshesommelsene loreslar dekning i henhold til normen ur den
teue Men. Del vises lor in.ng ni lorslagsstillers niss ar.


Bymiljøetaten


Bouiljoetaren ga innspili i lorbindelse med planiriitiati. og de opprettholder disse iang- og s.kket.eien


ma tores helt trem til Mastons.eien, og den ma ære aiskilt fra adkomsten med en bultersone pa minst en


meter. BY vii nbeldle at del legges I nn en rekkefolgebestemmelse orn at gang- og s. kkeh eien skal


etableres frem ul Ihekkeien lur mLdiertitllg brukstillatelae kan gis. Del .11 da mdue loreligge en


uthvggingsåvtale mel li ni utb gger og komm unen.


Forslagssrillers tilssar


Bemerkningene ras delsis ril enerreining Forholdene for gdende og svkiende sont lolge
planforslaget. Fonauet i Sidstonsselen d gå uhrim torhi planomradet. Gangvel ha dvbekk. eien .11 bli


viderefurt over pldMirordder og ur not Stasjonsveien. Området regulen tiL -e' lorlu planomrddet har


dllerede et oppdrheidet iolidu. Foislagstiller vil kunne regulere areal dl lortau lorbi pkinomodet.


tilsvarende 2.7 m bredde derstno dette blir kreset i planprosessen. Nomialt er der Ikke nikbendig.


Eksisterende regulering til veldredl ogsa eksisærende fonati. Adlatubst ni parkering er lagt Ira


Stasjonsveien. Gangvelen ei iderelor ur til Stasjonsveien og skilt lra adkomst Det vil saledes ikke


kombindsjon av eiies avkjursel og gangvei.


Plan- og bygningserarens kimimemar


Bemerkningen tas til etterretning. Det vises lor uvrig til forslagsstillers tilsvdr.


Renovasjonsetaten


REN viser til -Rene.n.jonsIbri.kriner lbr Oalo gjeldende for forbruksavfall- samt krav og tinhelblinger i


- Veileder for plassering av avlbllabeholdere" ma ras til enerretning. Det md sikres dt renovasjonsbiler har
tilgang til boligetendommene i omradet bade under og etter bygging. Foi inntil 40 hoenheter anheldles en


løsning Itled heholderebmindliwre pldssert i avlallsrom eller avfallshus, og for 40 - 150 Intienherer


anbefales dypoppsdrulingslosning. Det nid tds kontakt med REN slik ar plassering og type iviilLsiosning


kan forbåndswidkjeanes.


Forslagsstillers tilsvar


Bemerkninger Ird Renovastonseraten rds til enerrerning og følges opp i videre pldnlegging og byggesak.


Plan- og bygningsetatens komnienor-


Bemerkninger fra RemiVastOrnelåten tas til etterretning.


Underk isninshvglZ


Barn Ira reguleringsomodet vd euer dagens seiledende inntaksom rade sokne ul Ifuseh skc le. alternaint


Voksen skole. pd harnetrinnet og I los seter skole pa ungdomstrinno. Vekstanslagene tin bede Huselly og


Voksen skoler iser at det er begrenset kapasitet ved disse skolene i ejeldende planperilide (2112 -2011).
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Hovseter skole er i dag full, slik at det ikke er ledig kapasitet på ungdomstrinnet i området. Det er stor
avstand fra planområdet til evt. alternative ungdomsskoler. UB ber om at det tas hensyn til bam og barns
skoleverer i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.


Forslagsstillers tilsvar.
Bemerkning fra undervisningsbygg tas til orientering Fortau vil opparbeides gjennomgående forbi


planområdet. Regulert gangver fra Lyhekkveien kobles sammen med avkjørsel til Stasjonsveren.


Plan- og bygningsetatens kommentar:
Bemerkningen tas til orientering. For øvrig vises til forslagsstillers tilsvar.


Vatten
Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshandtering. Dette skal fremga av


reguleringsbestemmelsene. VAV ønsker at det i forbindelse med regulering legges til rette for sikring av
eksisterende VA-ledninger som ligger inne på planområdet. Byggene på tomten bør plasseres minst 2
meter fra ledningene. Det er vedlagt VA-ledningskart for området.


Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger fra Vann- og avløpsetaten tas til orientering.


Overvannsledning med to kummer nord på eiendommen vil måtte fungere —som i dagens situasjon for å
lede overvann bort, I sørøstre hjømet av eiendommen ligger kum for ledningstrase. Hjørnet av foreslått
bebyggelse vil ha ca 2 meter avstand fra denne traseen. Forslagsstiller foreslår at bestemmelsene kan sikre
at teknisk løsning og eventuell overbygging skal godkjennes av Vann- og avløpsetaten.


Plan- og bygningsetatens kommentar.
Bemerkningen fra Vann- og avløpsetaten tas til etterretning. Teknisk løsning for ledningsnettet behandles


vanligvis først i byggesaken. Plan- og bygningsetaten mener at byggegrensene srkrer at byggene legges i
tilstrekkelig avstand fra VAVs ledningstraseer og at det er unødvendig å ta med i reguleringsbemem-


melsene at VAV skal godkjenne dette.


Boliesameret Holmenskoeen v/ Kathrine Letting mener vedtaket om riving av bensinstasjonen bør


avvente til man vet hva som kommer i stedet. Det er synd å ha revet bensinstasjonen for å etterlare et hull i
bakken. Foreslått bebyggelse vil harmonere dårlig med omkringliggende lavblokk- og villabebyggelse fra


50- og 60 tallet. Tilgrensende bebyggelse i Stasjonsveren 64 og 66 er verneverdig.


Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkninger fra boligsameret Holmenskogen tas til orientering


Foreslått bebyggelse relateres til eksisterende punkthus vest for planområdet. Ny bebyggelse vil være
lavere enn punkthusenc. En reguleringsplansprosess vil ivareta en god saksbehandlingsprosedyre mht
verneverdig bebyggelse. Byantikvaren har uttalt seg til plansaken.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Tillatelse til riving av bensinstasjonen ble gitt 27.10.2012, og den er
nå revet. Planområdet er fyllt opp. Byantikvaren anså ikke at bygningen hadde verneverdi. Bemerkningen


tas for øvng til orientering og det vises til forslagsstillers tilsvar og Plan- og bygningseratens vurdering på
s. 45.


Torill Torp-Holte - Styreleder Holmenskoeen. Kiell Råstad - Styreformann Luftforsvarets Boligbvegelag,  


Heee D. Gulbrandsen - Nestformann Luftforsvarets Boliebyegelag, Kine Bakke - Styremedlem  
Lukforsvarets Boliebvegelae, Ole Kristian Buer - Styreleder i Sniorren Sameie. Stasionsvn. 57. Hans-Ottar







Saksnr 201109962-70 Side 26 av 54


Riiser Styreleder Lybekkvn 44 Anders Brodal Ruud - Styremedlem Snippen Sameie Herman Letting -  
Styremedlem Sameiet Lyhekkveien 50, Ann-Cauhrin Ramberg - Styremedlem Boligsameiet  
Holmenskogen, Stein Flegeemsnes - Styreleder Lybekkveien 50, Olav Christensen - Styremedlem  
Lybekkveien 50


Styreledere og styremedlemmer vet at riving av eksisterende bygg i Stasjonsveien 55 og uthygging i trad
med planforslaget innebærer klare interessemotsetninger j forhold til næromradet som tomien er en del av.
Foreslatte altemativer i planinitiativet tar ikke hensyn til strøkets karakter og eksisterende bolighebyggelsa
Referansepunkt for byggenes høyde (og dermed tomtens utnyttelsesgrad) er for begge ahernativer
planinitiativet høyhuset pa nabotomten fra 1957. Dette bygget avviker sterkt fra all øvrig hebyggelse
nærområdet, som hestår av layblokker og småhus. Som ledd i utbyggingen av broen i Stasjonsveien på
1960-tallet ble oppført en ny bensinstasjon i typisk 60-talls stil. Broen med dette bygget utgjør i dag et
helhetlig arkitektonisk område, liggende tvers overfor bl.a. holiger i Luftforsvarets Bolighyggerlag. som
dag står oppført på Riksantikvarens gule
Alt L To punkthus høybus. Det eksjsierende høyhuset i Stasjonsveien fra 1957 kan ikke begrunne flere
hus av samme type hoyde rett ved, snarere taler det mot oppføring av høyhus på nabotomten.
Bebyggelsen som foreslas har en langt mer massiv og omfattende karakter enn eksisterende punkthus.
Mindre tomt og større avtrykk med garasjer og et lokk med forretningsbygg
I særlig grad vil deue ramme Lybekkveien 50. Også Lybekkveien 39, Stasjonsveien 57, Stasjonsveien 51-
53 og Stasjonsveien 64 og 66 påvirkes betydelig. Sikt, lys og solforhold for alle nevnte hygg forverres. De
særlige topografiske utfordringene tomten byr på er løst på en darlig måte.
Alt 2: Skivehus (Dene alternativet er tatt ut) Bade i grunnflate ng totalt arcal, et langstrakt 6-7 etasjes
bygg, er mer enn dobbeh sa ston sum lamellblokkene i Holmenbakken og Holmenskogen (Lybekkveien
44-4648-50 og Lybekkveien 33-35-37-39). Det vil lukke helt inne bebyggelsen bak mitt sol, lys og sikt
ved å utgjøre en mastodontisk sammenhengende mur ut mot Stasjonsveien. Det foreslåtte 71okket7 as
forrelningsbygg i 1.og garasjer i underetasjen vil forsterke innelukningen.
Begge alternativene innebærer stor trafikkmessig belastning på vei og fortau som i dag benyttes av gående
og syklende skolebarn til hele 4 skoler nærområdet. Det vil være mulig å benytte gjeldende tomt med
eksisterende bygg til barnehage. Det er hl a et større skjermet grontområde i bakkant av tomten.
Planforslaget innebærer å reise et av de høyeste og mest massive byggene i bydelen. Til sammenlikning er
de nye holigbyggene rundt Rea Senter ikke høyere enn 3-4 etasjer.


Forstagsstiners dIsvar:
Bemerkningene fra bohgbyggelagene og sameiene tas til orientering.
Siden planinitiativet er prosjektet endret ved at forretning er tatt ut. Forslaget går nå ut på å bygge to
punkthus som fra et nivå 1,5 meter under Sosjonsveien er 6 og 7 etasjer. Forslagstiller oppfatter at det
foreligger interessemotsetninger og vil i det følgende referere dette. Forslagstiller er enig i at punktblokken
i Stasjonsveien 57 står ganske atene mot Stasjonsveien, men mener denne blokken kan sees på som en
fortsettelse av punkthushebyggelsen lenger vest mot Hovseterområdet. Denne forbindelsen vil bli styrket
ved ny bebyggelse. Det legges opp tilen umyttelse på ca 166 % i forhold til planområdet. Bod og
parkeringsarealer under Stasjonsveiens nivå er ikke regnet med. Ny behyggelse vil i begrenset grad kaste
skygge inn pa bebyggelse i Lybekkveien 50. Det vises til sol- og skyggestudier. Ny bebyggelse vil ikke
generere mer trafikk inn og ut av eiendommen enn hva som var [ilfellet da dti var bensinsosjonsdri ft.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Alternativet med en lamellblokk er forlatt, og foreliggende forslag
har ikke lenger forretninger lagt inn i en sokkeletasje. Når det gjelder byggenes høyde, utforming og
tilpasning til omkringliggende bebyggelse vises det [il Plan- og bygningsetatens vurdering på s. 47-5 I.


Torill Torp-Holte og Ottar Rijser på vegne av styrene i Boligsameiet Holmenskogen og holiesametene  
Lvbekkveien 44 46 48 oe 50 oe Naboaksionen mot Monsterblokker  på Holmen
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1 bemerkningen gjennomgås omradets karakter og historie og videre de endringer som er toretatt siden


planinitiativet kom inn. (Se hele hemerkningen i vedlegg)
I bemerkningen hevdes det at i ESSOs salgskontrakt for området sto det at det i fremtiden rkke skal bygges


barnehage/lekeplass, sykehjem med langtidsboende eller lignende på eiendommen. De mener det er


uforståelig at det da kan bygges boliger.


I foreliggende planforslag er byggene foroart ikke plassert direkte på terreng, men lagt i høyde med broen


hvor Stasjonsvcien går, altså flere meter over det reelle bakkenivåeL Det nye forslagm er fortsatt en


7 1ukklosningi med ei kunstic terrene mellom de foreslåtte blokkene som blir liggende oser en stor lelles


garasjeløsning. Ingen steder i ytre by er punkthus lagt så nær hverandre som dette. Blokkenes
7 f000r  kk7 grunnflate er ikke endre3 Samlet bebygd areal (BYA) for hegge bygg vil bli nær 750 m2.


Dette er voldsomt i forhold til all øvrig bebyggelse i nabolaget, der mindre og langt lavere blokker uten


unntak er plassert på større tomter.


De mener forslaget mangler korrekt werrsnitUlangsnitt og kotehøyder i forhold i dag og til framtidig


planlagt utbygging. For å få plassert to høyhus på tomten trekkes høvhuset mot øst helt ut mot


naboeiendommen —over en innkjøring til leielokaler under broen - og vil framsta som en høy og kunstig


nærgående mur som lokaltopografien darlig tåler. Deue bygget vil også komme særdeles nær boligbygget


Stasjonsveien SI •51 Selv om forretningsdelen er fjernet er bygningenes opprinnelige høyde beholdt.


Høyhuset mot øst er foreslatt med 6 etasjer fra toppen av broen, i tillegg kommer undermasjen som


strekker seg S meter over terrenget. Med garasjeanlegg blir denne blokken over 22 meter fra bakken og


opp. Blokken mot vest, nærmest høyhuset i Stasjonsveien 57, er foreslått med 7 etasjer pluss


garasjeanlegg, og vil nærme seg 25 meter over terrenget. Nybygde fortetningsområder rundt Røa og


Vinderensenter har ikke så hoye hus. Flolmen er slett ikke noc knutepunkt, men et lavhusområde med en


T-hane stasjon noen hundre meter unna. Vårt forslag er at tormen behygges med en lavblokk på maksimalt


fire etasjer lagt direkte på terreng og at parkeringen legges i en kjelleretasje under det reelle terrenget


(graves ut). En slik blokk bør legges parallelt med og ikke lenger i utstrekning enn den nærmeste bygning


mot nord, Lybekkveien 50. En slik løsning ville muligens også kunne forsvare innkjøring til underjordisk


garasjeanlegg fra nord i Lybekkveien, og altsa ikke over fortauet i Stasjonsveien. Alternativet kunne være


å to -kubiske- lavhlokker lagt hedre i terrenget og på tomten enn de nå foreslåtte høy blokker - eller en


forrn for kamehebyggelse, der man i sistnevnte løsning ville kunne ivarera« muligheten for et skjermet,


grent uterom.


Forslagsstillers tilsvar:


Bemerkninger fra Torill Torp-Holte og Ottar Rii ser på vegne av styrene i Boligsameiet Holmenskogen og


boligsameiene Lybekkveien 44, 46, 48 og 50 og Naboaksjonen mot Monsterblokker på Holmen tas til


orientering. Forslagstiller tar til orientering at Holte og Riiser ut fra salgsforutsetningene av eiendommen


stiller spørsmål om hvorvidt eiendommen kan brukes til boligbygg. Forslagsstiller mener eksisterende


punktblokk i Stasjonsveien 57 kan sees i sammenheng med de andre punktblokkene i området, nærmeste i


Flyveien 13, 163 meter lenger vest. Denne er også godt synlig fra Stasjonsveien. Bemerkning vedrørende


avkjørsel tas til orientering. Forslagstiller mener karakterisdkken av forslaget som høyhus og


sammenligningen med "Bareode7 hebyggelsen i Bjorvika blir feil. Nytt bakkeområde vil etableres 1,5


meter under tidligere bensinstasjons bakke- og kjørebanenivå. Teknisk sett vil ny bebyggelse defineres


som 7 og 8 etasjer. Underetasjen vil få to mindre leiligheter. Parkering og boder fureslås ikke regnet med i


grad av utnyttelse. Stasjonsveien, går i hro på sørøstsiden av planområdet og ligger på lokken på


sørvestsiden av planområdet Nytt bakkenivå vil hoydemessig ligge mellom Stasjonsveien og bakkenivå på


nordsiden.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Avtalen mellom ESSO og utbygger er ikke forelaw Plan- og


bygrungsetaten, og maten er ikke kjent med innholdet i denne. En slik avtale er privatrettslig, og eventuelle
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tvister reguleres ikke av Plan- og bygningsloven. Det vises forøvrig til vår kommentar til den første


bemerkningen fra denne interessegruppen.


Naboaksionen mot Monsterblokker pa Holmen 

Boligområdet Holmen har lavblokkhebyggelse med 4 etasjer som maksimal bolighoyde. Unntaket er


høyblokken Stasjonsveien 57 med sine 7 etasjer Denne blokken har ytre mål pa ca 400 m2 og


er plassen på en tomt på 1800 m2. Stasjonsveten 57 må ikke danne grunnlag for høyde på utbygging av


Stasionveten 55 som har en tonuestørrelse på ca 3.100 m2. En høyblokkbehyggelse vil gi skygge og


innsyn for naboer på alle kanter. Kvaliteten på uteomradene vil bli kraftig redusert. I tillegg vil en slik


høyblokk ble et uskjønt og dominerende fremmedelement i et nærmiljø hvor ingen bygg er


nyere enn 50 år. Høyblokker eller massive langhlokker vil rive opp og forstyrre den verneverdige og unike


1950 talls bebyggelsen. Hele Holmen er solrikt, grønt og luftig med store utearealer og god avstand


mellom lavblokkene. 40 leiligheter fordelt på to høyblokker er mer enn det dobbelte av Lybekkveien 50,


nærmeste nabo mot nord, som har 3 etasjer underetasje mot Stasjonveien 55. Leilighetene i Lybekkveien


50 vil miste sin formiddagssol og utsyn mot syd. Denne eiendommens utearcal vil ligge i evig skygge.


Innkjøring fra Stasjonsveien medfører biltrafikk over fortauet på en hovedskolevei for minst 4 skoler og


enda flere barnehager. Innkjøring fra motsatt side, den svært smale Lybekkveien, vil føre til et stort antall


biler på et uoversiktlig område hvor det også ferdes mange barn. Vestre Aker har opplevd en kraftig


tilvekst av nybygg rundt trafikknutepunkt snm Vinderen og Røa. Ingen av disse stedene har fått


høyblokker av en slik størrelse eller høyde. Holmen er langt fra noe knutepunkt, snarere et lavhusområde


med en T-hanestasjon noen hundre meter unna. Under ingen omstendigheuir kan toppen av broen danne
bakkeniva for høyhusutbyggingen.


Forslagsstillers tilsvar:


Forslagsstiller tar bemerkninger fra naboaksjonen til orientedng, Eiendommen Stasjonsveien 57 er


3698,0 m2, og har 8 holigetasjer pluss loftserasje. Forslagstiller er enig i at punktblokken i Stasjonsveien


57 står ganske alene mot Stasjonsveien, men mener denne blokken kan sees på som en fortsettelse av


punktblokkhebyggelsen hinger vest mot Hovseterområdet Denne forbindelsen vil bli styrket ved ny


bebyggelse. I forhold til skyggevirkning av ny bebyggelse vises til sol og skyggestudier. I forhold til


tidligere bruk som bensinstasjon, mener forslagsstiller ny bebyggelse ikke fører til en darligere og mer


farlig tra fikksituasjon. Nytt bakkeområde vil etableres 1,5 meter under tidligere bensinstasjons bakke- og


kjørebanenivå Teknisk sett vil ny bebyggelse defineres som 7 og 8 etasjer I underetasjen vil det bli to


leiligheter. Parkering og boder foreslås ikke regnel med i grad av utnyttelse.


Plan- og bygningsetatens kommentar Når det gjelder byggenes høyde, utforming og tilpasning til


omkringliggende bebyggelse, samt trafikk og sol/skyggeforhold vises det til Plan- og bygningsetatens


vurdering på s. 47-51.


Snippen sameie


Snippen sameie, Stasjonsveien 57 papeker at vist avkjørsel/adkomstvei er lagt inntil grensen og at


urkjøringen er lagt nær en sving. Innkjørselen ligger nærmest de østvendte leilighetene i sameiet og deue


vil føre til unødig støy og trafikk for disse leilighetene. Innkjøringen bør flyttes og legges inn mellom


nybyggene Mekanisk bråk fra eventuelle automatiske garasjeporter vil også føre til sjenanse. Sameiet


motsetter seg at kommende nybygg blir i 7 etasjer Sameiets østvendte leiligheter vil fa gjenboere.


Sameiets norcløstlige uteareal vil få redusen utnytOngsmulighet. Utearealet ligger lavt og et nytt bygg vil


kaste skygge. Et nytt hygg må maksimalt være 4 etasjer fra terrengnivå, ikke fra dagens betongplatting.


To høyhus på en så liten tomt vil føre [il lite luft og friareal. En slik bebyggelse vil skape et uheldig hilde i


nærområdet. Sameiet vil vite om det skal være takterrasse på nybygget.
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høy. Antakelig star alle poplene mot nord inne på Lybekkveien 50, og reguleringsplanen gir ikke rett til


tiltak på annen manns grunn Uansett har poplene en så viktig funksjon at de bør vernes og dette bør sikres
j reguleringskan og bestemmelser Sameiet ber om at Plan- og hygningsetaten legger ut et alternativ med


vesentlig redusert utnyttelse.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Bemerkninger som angår bekken som går i rur i utkanten av


planområdet. behovet for gangvei mellom Lybekkveien og Stasjonsveien, hoyder og utnyttelse omtales


under vår vurdering på side 47 —51. Når der gjelder heregningsmaten for hoyder er maten dette er gjon i


tråd med veiledning til Grad av utnytting. Poplene står inne på Lybekkveien 50 og omfattes derfor ikke av
plankan og bestemmelsert


Vestre Holmens vel v/Frank Aubert


VeIer er positive til at alternativet med en lang blokk er forlatt til fordel for to punkthus. De er uenige i at


punkthuset Stasjonsveien 57 skal være retningsgivende for nybyggenes hoyde. De viser til vedtaket i


Vestre Aker bydelsutvalg der man gikk sterkt inn for to lavblokker tilpasset den bakenforliggende


behyggelsen. som bestar av 4 og 5 ewsjers blokket Ikke under noen omstendigheter kan Vestre Holmens


vel aksemere blokker pa 7 og 6 etasjer da deue vil bidra til et for nahoene darligere bomiljo.


Forslagssullers tilsvar.


Bemerkninger fra vestre Holmen vel tas til orientering. Forslagsstiller mener eksisterende punkthlokk i


Stasjonsveien 57 kan sees i sammenheng med de andre punktblokkene i omradet, nærmeste i Flyveien 13,
163 meter lenger vest. Denne også goth synlig fra Stasjonsveien.


Plan. og bygningsetatens kommentar: Bemerkningen tas til orientering. Når det gjelder blant annet høyde


og tilpasning til bakenforliggende behyggelse vises det til Plan- og bygningsetatens vurdering på s. 49- 51.


Stasjonsveien 51-53 v Knut Ramstad 

Eiendommen Stasjonsveien 51-53 har en tinglyst bruksrett (servitutt) for adkomst og vei til eiendommen


gnitItmr.27/ 1255 (denne eiendommen ligger under veientiroen), og dermed til øverste masje i sin


eiendom. Denne adkumstvei ligger delvis innenfor planområdet og pa deres egen eiendom med adkomst
fra Lybekkveien. Denne veien må opprettholdes i h.h.t. linglyste heftelser. De gjør samtidig oppmerksom


på at deres eiendom, Stasjonsveien 51/53, er en kombinert forretnings- og boligeiendom hvor boligdelen


med leiligheter ligger øst for planom radet og vil Ni berørt av all form for høyhus og utbygging vest for


denne holigdel. De her om korrekt tverrsnitulangsnitt med kotehøyder av eksisterende og ny situasjon.


Forslagsstillers tilsvar:


Adkomst til gnrihnr 27/1255 vil bli ivaretatt i planen. Tinglyst erklæring 25 juni 1964:


lInder henvisninø til erklæring av 6, juni 1958 erklæres herved at eierne av enr. 27 hnr. 1255 skal ha


stedvarig rett til å kjøre over gnr. 32 hnr. 626 og gnr 27 bnr 995 frem til offentlig vei ved Stasjonsveien


51/53. Eierne av gnr. 32 hnr. 626 skal ha stedsvarig rett til å kjøre over gnr. 27 bnr. 995 frem til offentlig


vei ved Stasjonsveien 51/51 Retten fur gnr. 27 bnr. 995 og gnr. 27 bnr. 1255 til à kjøre over gnr 32 hnr.


626 på den planlaute vei frem til Stasjonsveien vest for broen over Makrellbekken frafalles,"


Det er redegjon for høydeforhold i forhold til tilliggende bebyggelse i planen.


Plan- og bygningsHatens kommentar: Bernerkningen og forslagsstillers tilsvar tas til orientering.


Avstanden fra det nærmeste nybygget til eksisterende boligblokk i nr 51 vil bli ta. 23 meter. Det


redegjøres nærmere for tilpasning til terreng og eksisterende bebyggelse, samt hvordan atkomstforholdene


for den aktuelle eiendommen under brua foreslas ivaretatt i forslagsstillers beskrivelse og i Plan- og


bygningsetatens vurdering på s. 51.
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Herman Letting
protesterer mot forslaget med bygninger på opp til 8 etasjer over terreng og mot en utnyttelscsgrad "uten


sidestykke- i bydelen Det som er beskrevet som kjeller er over bakken og kan ikke betegnes som kjeller


Ny bebyggelse vil få 7 etasjer —pluss sokkel Eksisterende bebyggelse i Lybekkveien 50 er ikke beskrevet.


Denne lavblokken har 3 etasjer over en halv underetasje, og ny bebyggelse vil bli over dobbelt så høy


En -monstermbyeging- på nabotonden for den verneverdige bebyggeIsen vil i meeet stor eTad redusere


verneverdien på dette området.


Forslagsstillers tilsvar:


Bemerkninger fra Herman Leuing tas til orientering. Teknisk sett vil ny bebyggelse defineres som 7 og 8


etasjer. Bonsett fra to leiligheter i underetasjen ned mot Lybekkveien i det laveste punkthuset, vil den


underste etasjen bestå av parkering og boder som foreslås ikke regnet med i grad av utnyttelse Utnyttelsen


vil være ca 166 %. Forslagstiller vil hevde at - sett fra Stasjonsveien har cksisterende nabobygg i


Stasjonsveien 57, 8 etasjer. Se bilde. I forhold til bebyggelsen i Stasjonsveien 57 er det riktig å si at


bebyggelsen trappes ned, ettersom ny bebyggelse ligger lavere


Plan- og bygningsetatens kommentar:


Utnyuelsesgraden i nye boligområder også i ytre by er generell høyere i dag enn den var på 1950 tallet da


de fieste av de omkringliggende områdene ble bygd. Beregningsreglene i Grad av utnytting tillater at


parkeringsetasjer helt eller delvis under terreng ikke regnes med i utnyttelsen. Tomteutnyttelse og


forholdet til verneverdiene vurderes nærmere på 47-51


Olav Christensen 

Mener at grunnplanet som forsøkes etablert som bakkenivå er feil. Dette nivået er loppdekket på en


brokonstruksjon som I i gger 4-5 meter over det reelle bakkenivå. Christensen mener realitetene mht til
antall etasjer i den nye bebyggelsen er fortegnet. For de som bor nord for planområdet oppfattes dagens


bensmstasjon (nå revet) å stå oppe på broen forhold til bebyggelsen langs dalsøkket som fonsetter videre


nedover mot Makrellbekken.


Olav Chhstensen redegjør grundig for områdets karakter og historie. (se hele bemerkningen vedlagt)


Han konkluderer blant annet med at områder som bl.a. omfatter deler av Lybekkveien og Stasjonsveien


utgjør et helhetlig og verdifullt område som fortjener å hli seriøst vurden for gu I liste/strokbevaring, bade


de enkelte boreuslag og sammenhengene de utgjør og inngår i.


Forslagsstillers tilsvar.


Bemerkninger fra Olav Christensen tas til orientering Kommentarer knyttet til pågående rivesak vedrører


etter forslagsstillers syn ikke plansaken og vil Ikke bli kommentert. Nytt bakkeområde vil etableres 1,5


meter under Stasjonsveien og kjørebaner på tidligere bensinstasjon. Teknisk sett vil ny bebyggelse


defineres som 7 og 8 etasjer, men foruten to leiligheter vil den underste etasjen vil bestå av parkehng og


boder som foreslås ikke regnet med i grad av umyttelse. Forslagssoller deler ikke Christensens syn mht


verneverdighet av bensinstasjon i Stasjonsveien 55. Byantikvaren inngår i planprosessen som


horingsinstans og vil uttale seg i forhold til verneverdig bebyggelse.


Plan- og bygningsetatens kommentar: Bemerkningen tas til orientering. Plan- og bygmngsmaten er klar


over at opprinnelig terrengnivå på planområdet ikke er det samme som det terrenget som nå ønskes


etablen. I vår vurdering på s. 47-51 vurderes konsekvensene av deue.


Samuel 13 år
Hei, ikke Ia de bygge kjempeblokkene på Holmen!!
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Forslagsstillers tilsvar:


Bemerkningen fra Samuel tas Lii orientering.


Plan- og bygningsetatens kommentar


Bemerkningen tas til orientering.


4. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON


4.1 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE
Eiendommen har tidligere vært bensinstasjon. Drift av bensinstasjon er ikke lenger aktuelt da denne er


revet. Ved at ciendommen ligger midt i et boligområde, ligger det godi til rette for utvikling av boliger på


eiendommen.


Som utgangspunkt for boligbebyggelsen, etabletes nytt plan under nivaet til veien. Bakkenivaet ligger 1.3
meter under nivået pa den tidligere bensinstasjonen og Stasjonsveien. Under og ned mot bakkenivået mot


nord etableres en sokkeletasje med parkering og boder. Innkjøring til sokkeletasjen vil være via


Stasjonsveien via rampe gjennom vestre blokk til nedre niva.


I diskusjon med naho eier av garasje/lagerlokaler under Stasjonsveien har det fremkommet onske om ikke


bare å ha kjøreadkomst til dennes port til plan 3, men også muligheter for å få gods fra biler som er høyere


enn innkjohngshoyden på porten til hans plan 1 For å imøtekomme ønske til nabo om å fa varer fra storre


kjøretøy enkelt opp til hans port plan 3, er det foreslått innregulert et lofiebord for dette formal.


Selve boligbebyggelsen deles opp i to punkthus hver med en utvendig grunnflate på 340 rn,, 3 - 4


leiligheter per plan. Huset lengst vest vil være 7 etasjer over bakkeplanet mot Stasjonsveien, huset mot øst


vil være 6 etasjer.


Bebyggelsen hgger lavere enn eksisterende punkthus i Stasjonsveien 57 og trappes ned med en etasje mut


ost.


De tre punkthusene —eksisterende og to nye, mot Stasjonsveien vil ha slektskap med tre punkthus opp mot


Hovseterområdet.


Alle leilighetene vil fa en privat uteplass- balkong i tillegg tilfelles uteareal på bakken.


Leilighetene er orientert slik at alle leilighetene vil fa minst ett rom med fasade mot stille side. Ingen


leiligheter vil hli ensidig orientert mot nord eller nordost.


Sokkeletasjen under nivaet med uteareal vil bestå av parkering og boder for beligene. Opp mot


sokkeletasjen fra nedsiden bygges terrenget opp med gronn vegetasjon.


4.2 FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER


Følgende illustrasjoner som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende viser en mulig


maksimal uthygging i henhold til forslaget Det er også vist hvordan lagerlokalene under Stasjonsveien kan


utvides, men deue ligger utenfor denne planens avgrensning og er ikke gjenstand for nærmere vurdering


eller vedtak.
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Soll skyggestudier
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Høydereferanser mot tilgrensende bygninger


Høydereferanser mot tilgrensende bygninger
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Typisk plan
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5. PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING


5.1 PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


5.1.1 Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget
Overordnede mål
Planområdet er generelt godt egnet til boligutbygging i form av enkeltprosjekter på mindre tomter. Det
I igger i område som i kommuneplanen er vist som eksisterende boligområder der det ikke er forventet
større byuiviklingsprosjekter. Området ligger i gangavstand til både Hovseter og Holmen T-banestasjoner
på linje 5 Østerås —Vestli Området er etablen med skoler, bamehager og enkelte forretninger i kon
avstand fra planområder.


Landskap og stedsutvikling.
Området er smakupen med mye vegetasjon på og mellom boligtomrene. Enkelte steder er det utsikt mot
Holmenkollåsen. En sidehekk til Makrellbekken går i rør på østsiden av planområdet og under
Stasjonsveren der innkjønng til lageret under veren ligger i dag. Det tidligere bekkeløpet svinger og følger
nordsiden av planområdet. En utbygging av planområdet vil ikke vanskeliggjøre en eventuell senere
åpning av bekken. Både eksisterende lagerlokaler og en eventuell urvidelser av disse vil imidlenid være til
hinder far deue. Nærområdet er preget av 3-4 etasjers lamellblokker i mur fra 50-tallet. Enkelre av
områdene står på Gul Liste. Det er også områder med rekkehus, tomannsbolig og eneboliger i tre. Lenger
vest finnes også næringsbebyggelse og tre andre høyere punkthus. Området fremstk som ferdig utbygd.
Det er lite nybygging bonsett fra enkelte større næringsbygg ved Hovseter T-banestasjon og et nytt
rekkehusområde i Landingsveien. En utbygging med to punkahus på planområdet vil ikke påvirke
områdets karakter vesentlig. Det bør imidlenid foretas justeringer av høyder, fotavtrykk mv i forslaget for
sikre en bedre tilpasning til bebyggelse og terreng i nærområdet.


Miljefaglige forhold
Støv

Det er foretatt støyberegninger for støy fra veg- og banetrafikk. Støy fra bane ligger under grenseverdiene.
Støy fra biltrafikk er beregnet med utgangspunkt i at det føres opp støyskjerm mot Stasjonsveien.
Utearealene bak skjermen vil få støynivåer under gul sone. Det må vurderes om støyskjermen må
forlenges nordover fra det sørøstre hjørnet av planområdet. Fasadene mot Stasjonsveren og sidefasadene
mot vest og øsr vil ha ekvivalent støynivå mellom 50 —62 dB. Maksimalnivåene utenfor soverom er målt
til mellom 63 —75 d B. Støyrapporten konkluderer med ar det ikke vil være mulig å sikre at alle soverom
og stuer blir liggende mor stille side, men at bevisst utforming av fasadene med nisjer som skjermer
soverom, og mekanisk ventilasjon i alle leiligheter vil gi tilfredstillende innendørs støyforhold. Balkonger
mot støyutsart side kan vurderes skjermet. Innglassede eller støyursatte balkonger skal ikke tas med i
beregrungen for uteoppholdsareal. Etter en helhetlig vurdering og befaring på planområder mener Plan- og
bygningsetaten at støyforholdene ikke bør være til lunder for at området kan bygges ut med boliger.


Sol- oe skvegeforhold

Studiene viser at arealene mellom de to punkthusene og balkongene som ligger inn mot mellomrommet
mellom dem får svært lite sol. Utearealene mellom punkthusene og Stasjonsveien får derimot
tilfredstillende solforhold stort sett hele året. Utearealene mot nord og nahobebyggelsen mot øst og nord
får redusen sine solforhold betydelig, spesielt på våren og høsten. Både balkonger og utearealer blir herørt
i Lybekkveien 50. En utbygging med boliger i blokk på planområdet vil uansett høyde trolig berøre
nabobebyggelsens solforhold i noen grad. Solforholdene for Lybekkveren 50 blir imidlertid redusert så
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mye at det er grunn til å vurdere om den foreslatte bebyggelsen bør reduseres med 1-2 etasjer. Det ma


lages nye solstudier som viser redusene byggevolumer.


Traf ikkforhold


Trafikk
Trafikkanalysen er utført ut fra forutsetningen om at avkjørsel skulle være via Lybekkveiew Analysens


resultater anses å være overførbare til foreliggende planforslag. Stasjonsveien har i dag en


ADT=7300.Fartsgrensen er 40 kin't. Vegstrekningen har lav ulykkesbelastning. Trafikkøkningen som


følge av utbygging er gjort på grunnlag av en parkeringsdelming på cø 50 plasser. Planforslaget antas å


generere ca. 190 bilturer i døgnet, tilsvarende 4,2 bilturer pr. boenhet pr_ døgn_ Bensinstasjonen som


tidligere lå på planområdet genererte en ADT= 220 Trafikkokningen som følge av planforslaget er


men Stasjonsveien har så pass stor trafikk fra før at det er en del støy til planområdet. Trafikkavviklingen


og trafikksikkerheten anses å være akseptahel.


Atkomst 

Atkomst til garasjekjeller er foreslått lagt til Stasjonsveien. Fortauet langs Stasjonsveien forhi planornrådet


er skolevei til flere skoler. Forbindelse mellom parkeringsplanene er løst inne i bygningen. Avkjørselens


utforming skal tilfredstilles i henhold til kommunes vegnormaler


Tidligere var atkomst foreslått via Lybekkveien med innkjøring på østsiden av RIMI-butikken, rundt


denne og inn i samme atkomst som til lagerlokalene under Stasjonsveren_ Forslagsstiller onsker ikke lenger


denne løsningen bade fordi eksisterende avkjørsel er bratt og smal og er avhengig av bruksrettigheter fra


tilliggende eiendom. Vi her Bymiljøetaten vurdere avkjørselsforholdende spesielt. Det vil bli tau endelig


stilling til avkjørselsløsningen etter of fendig ettersyn.


Parkerine
Det er vist 63 parkeringsplasser på 2 plan under terreng. Dette er mer enn minimumsnormen for åpen hy.


Forslagsstiller opplyser i sin saksfremsfilling at parkeringsdekningen skal være i henhold til den åpne


byen, men foreslar allikevel i reguleøngsbestemmelsene at delmingen bør settes som for tett by.


Planområdet ligger midt mellom Holmen og Hovseter T-hane-stasjoner og det er gangavstand til begge.


Dersom normen for den åpne byen legges til grunn for 47 leiligheter med den foreslåtte fordelingen på


40% 4-roms leiligheter og resten 2- eller 3aoms, vil parkeringsbehovet bli i underkant av 50 plasser_


Områdets beliggenhet nær T-banestasjoner tilsier at en lav parkeringsdekning henhold ril


minimumsnormen for åpen by kan anbefales_ Så mange parkeringsplasser som vist på illustrasjonsplanene


kan ikke anbefales. Parkeringskjellerne reduseres i utstrekning slik at konstruksjonen dekker en mindre del


av tomten. Dette vil kunne gi en bedre terrengtilpasning særlig mot nord, og gi bedre overvannshandtering.


Fortau/gane-/sykkelvei 

Stasjonsvcien er allerede regulert i en bredde på 15 meter. Dette er tilstrekkelig til å opparbeide kjørehaner


og atskilt gang-/sykkelvei. Lenger oppe er veien regulert med gang-/sykkelvei. Veien er imidlenid


opparbeidet kun med fortau. Der anses ikke nødvendrg å regulere inn gang-/sykkelvei forhi planområder i


foreliggende planforslag_


Det er allerede regulert inn en offentlig gangvei fra arm av Lybekkveren på nordvestsiden av planområdet.


Det foreslas nå å forlenge denne til Stasjonsveien slik at det kan opparbeides en gangforbindelse fra


holigområdene nord for planområdet til Stasjonsveien Arealene er private og må eventueh erverves av


Oslo Kommune. Det finnes en opparbeidet ikke regulert privat gangvei over eiendommene vest for


planområdet fra Lyhekkveien til Stasjonsveren. Vi ber Bymiljøetaten foreta en ny vurdering av behovet for


en offentlig gangvei her.
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Sosial infrastruktur Det er flere harnehager og skoler i gangavstand fra umradet. Skolene har begrenset
kapasitet.


Teknisk infrasiruktur
Det ligger vann- og avlopsledninger langs planområdets østgrense.


Estetikk og hyggeskikk
Høvder
Hoyder på opp ril 8 etasjer er høyere enn de fleste holigblokkene i nærområdet. Unntaket er punkthuset rett
vest for planomradet. To punkrhus pa planområdet vil kunne fungere som en addisjon til eksisterende
punkrhus. og området som helhet vil tåle at det innfores en annen struktur mot Stasjonsveien enn
eksisterende lamellhlokker. Bade høydene og fotardrykkene fremstar imidlenid som for voldsomme.
Bygningskroppenes fotavtn.kk bør gjøres mindre og byggehoyden bor reduseres med minst en etasje.


Balkonger


Det foreslas a tillate å krage balkongene 2 meter ut over byggegrensen. Byggegrensene er allerede
romslige. En så stor utkraging vil føre til at balkongene kan bli liggende ut over foreslatt gangareal mot
vest og nærmere eiendomsgrensen mot nord enn 4 meter. Illustrasjonene viser at balkongene ogsa er tenkt
trukket noe inn i hygningskroppen. Plan- og bygningsetaten mener at det er viktig å gi fasadene et roligere
preg og fjerne elementer som far bygningskroppene til å fremstå som store og ruvende. Der vil ogsa være
viktig å redusere halkongdyhden for a sikre gode nuk dagslysforhold for underliggende leilighet. Vi mener
at balkonger bor krages maks. 1,5 m ut fra fasadeliv, og at byggegrense ikke bur overskrides. Balkongene
kan trekkes noe inn i hygningskroppen for å en oppnå større og mer skjermet privat uteplass.


Leilipheter


Minimum ler ligheisstorrelse for de store leilighetene skal angis i m2 i reguleringsbestemmelsene.
Det er vist ro leiligheter i underetasjen Ul i det ostre punkthuset. Plan- og bygningsetalen mener disse
leilighetene vil fa dårlige sol- og lysforhold og bør tas ut.


Byggegrenser


Bygningenes høyde og volum gjør at de vil pavirke sol og utsikisforholdene for Lybekkveien 50 og
Stasjonsveien 51 en god del. Det østre punkthuset bør derfor flyttes lenger sør. Dette vil kunne gi større
flate utearealer på nordsiden av ny bebyggelse. Dette må imidlertid ses i sammenheng med hvordan
området mellom de to punkthusene blir påvirket av dette.
Byggegrensen for parkeringskjeller er lagt helt inntil regulen kant Stasjonsveien. Utearealene skal legges
på tak av parkeringskjeller. Pa denne maten etableres et flatt areal her som kan være godt egnet til
formålet. Det må imidlertid vurderes etter offentlig ettersyn om parkeringskjelleren bor trekkes 5 m fra
regulert vegkant slik Bymiljøetaten anbefaler.


Uteareal 



Det er beregnet er felles uteareal mot Stasjonsveien og mellom punkthusene pa 1010 m2, og et felles
uteareal mot nord på 710 m2.1 tillegg kommer halkonger og terrasser pa til sammen 370 m2. Innglassede
eller støyutsatte halkonger skal imidlertid ikke regnes med til utearealene. Dette gir 1720 m2 utearealer,
eller 36,5 m2 pr. bulig. Dette representerer 35,5 % av bruksarealet. Alt malverdig areal er da på terreng.
Til sammenlikning stiller utearealnormene for de ytre områdene av indre hy krav om utearealer tilsvarende
20% av bruksarealet, hvorav 75% på terreng. Størrelsen på utearealene vurderes på denne bakgrunn til å
være tilstrekkelig. Arealene mot Stasjonsveien vil være solfylte det meste av året og støylorholdene bak
støyskjermen er tilfredstillende. Arealene mellom punkthusene og på nordsiden av behyggelsen vil få en
gud del skygge hele året. Nordvendte balkonger bor vurderes flyttet mot ost. Mot nord må utearealene
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opparbeides slik at parkeringsdekkene så langt det er mulig blir liggende under terreng. For å oppna god


overvannshåndtering bør harde flater reduseres mest mulig. Plan- og bygningsetaten anbefaler at det


legges et vekstjordlag på minst 0,5 m over parkeringsdekket Parkeringskjellerens utstrekning bør


reduseres.


Taleg


Det er ikke vist takoppbygg på punkthusene men det er ønskelig å legge til rette for at anlegg på tak kan


ulgjøre inrail 20% av samlet takflate. Plan- og bygningsetaten kan ikke akseptere sa store anlegg på tak.


Tekniske anlegg, heis og trapper skal integreres i hovedvolumet På grunn av bygningens hoyde kan ikke


takten-asser anbefales.


Forholdet til lagereiendommen under Stasjonsveien


Rett sørvest for planområdet ligger det en lagerbygning under brokonstruksjonen som Stasjonsveien ligger


på. Denne eiendommen gnr/bnr 2711255 har Unglyst rett til a kjøre over planområdet for å komme til sin


eiendom. Tinglysningen sier ikke noe om plassering og utforming av atkomsten, og det er i dag etablen 3


avkjørsler ved siden av hverandrr i en bredde pa opp til 30 meter opp til hven av de tre nivåene inne


lagerbygningen. Dette er arealmessig ineffektivt. 1 planforslaget foreslås det å stenge avkjørselen mot vest,


men å opprettholde muligheten for å få varer inn på derte nivaet ved hjelp av et loftehord fra den midtre


avkjorselen. Arealet der loftebordet foreslås skal overdekkes og denne løsningen medforer at lokker som


utearealet mot Stasjonsveien skal etableres på må heves 2 meter i dette omradet. Plan- og bygningsetaten


mener at dette ikke gir gode nok løsninger estetisk og funksjonelt for plannmrådets utearealer og for


tilstøtende nærings- og boligeiendom i Stasjonsveien 51.


I illustrasjonene er det i tillegg vist hvordan lagerarealene kan utvides ut i nåværende avkjørselsområde, og


utearealene for planområdet kan utvides ostover på tak av de nye lagerarealene. Disse arealene ligger


utenfor planområdet og Plan- og bygningsetaten tar derfor ikke stilling til utvidelse av lageret i denne


planen. Dersom det er onskelig å gå videre med en slik løsning, må planområdet utvides og planforslaget


sendes på ny høring. Illustrasjonene må justeres og tydeliggjøres.


Før planforslaget legges fram for politisk behandling må alle illustrasjoner korrigeres slik at de viser kun


den uthygging dette planforslaget legger til rette for.


Barns interesser


Arealene som skal opparbeides på sorsiden av boligene vil bli flate og ha gode solforholck De er vist


opparbeidet med lekrapparater og plener. 1tillegg skal det opparbeides sykkeloppstillingsplasser og


interne gangveier. Arealene mellom og hak blokkene får en del skygge og er mindre godt egnet til


uteopphold. Alt i alt vurderes utearealene til å være tilfredstillende, men ikke optimale. Fortauet i


Stasjunsveien krysser avkjørselen til planområdet og er skolevei for flere skoler. Dette medfører en viss


trafikkfare.


Juridiske forhold


Gjennumføring av tiltaket krever at eier av planumrådet og eier av gnr/bnr 271995 og 1255 kommer til


enighet om atkomstløsningene for lagerarealene under Stasjonsveren. Gangvegigangareal foreslås å være


offentlig. Dette arealet, samt allerede regulert gangveiareal mellom Stasjonsveien og Lybekkveien er


private og må eventuelt erverves.


5.1.2 Foreløpig konidusjon


Boligutvikling på planområdet vil være i tråd med overordnede målsettinger Det er gangavstand til


stasjoner på T-banenettet og området er godt etablen med skoler og barnehager. Plan. og bygningsetaten


mener imidlertid at det må foretas en del justeringer i forslaget for å sikre en bedre tilpasning 01


bebyggelse og terreng i nærområdet. Bygningenes fotavarykk bor innskrenkes for å gi slankere hygg og
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byggehøyden bør reduseres med 1-2 etasjer. Bygningenes høyde og volum gjør at de vil påvirke sol og
utsiktsforholdene for ulliggende bebyggelse merkbart. Det østre punkthuset bør flyttes lenger sør. Det vil
være vikug å gi fasadene et roligere preg og fjerne elementer som får bygningskroppene til å fremstå som
store og ruvende. Balkonger bør krages maks 1,5 m ut fra fasadeliv og byggegrensene bør ikke
overskrides. Minimum leilighetsstørrelse for de store leilighetene skal angis i m2 i reguleringsbestem-
melsene. De to leilighetene i underetasjen U11 det østre punkthuset vil få clårlige sol- og lysforhold og bør
tas ut. Det må vurderes om parkeringskjeller kan trekkes lenger fra vegkant. Mot nord må terrenger
opparbeides slik at parkeringsdekkene i størst mulig grad blir liggende under terreng. Tekniske anlegg på
tak skal integreres i hovedvolumet. Takoppbygg på 20% av takflaten kan ikke aksepteres. Takterrasser
anbefales ikke. En lav parkeringsdekning tilsvarende minimumsnormen for åpen by kan anbefales.
Parkeringskjelleme må reduseres i utstrekning slik at konstruksjonen dekker en mindre del av tomten
Parkeringsdekket bør påfylles et vekstjordlag på minst 0, 5 m. Mot nord må utearealene opparbeides slik at
parkeringsdekkene så langt del er mulig blir liggende under terreng. Det må vurderes om støyskjennen må
forlenges mot nord fra det sørøstre hjørnet av planområdet. Avkjørsel ul planområder og gangveien
mellom Lybekkveien og Stasjonsveien vil bli nærmere vurden etter offentlig ettersyn. For å få en bedre
utnyttelse av arealene kan del anbefales å redusere antall avkjørsler til lagerlokalene under Stasjonsveien
fra 3 til 2 slik planforslaget legger til rette for. Løsningen medfører imidlerod at utearealet mot
Stasjonsveien må heves 2 meter i dette området fordi det etableres et leftebord opp til porten foran nivå 3 i
lagerlokalene. Dette gir ikke gode nok løsninger estetisk og funksjonelt for en del av planområdets
utearealer og for fasaden mot tilstøtende nærings- og boligeiendom. Eter av planområdet og eier av
lagerlokalene må komme frem til en bedre atkomstløsning for lagerarealene


Plan- og bygningsmaten anbefaler forslaget med forbehold om at forslaget blir justen 1henhold til det som
er nevnt over. Dersom planforslaget ikke justeres i henhold ul våre anbefalinger, vil vi vurdere å utarberde
alternativt planforslag.
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REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR STASJONSVEIEN 55
Gnr. 32, bnr. 626 og gnr. 27 bnr 1255


§ 1 Avgrensning
Det mgulerte områder er vist på plankart merket kannummer OP3-201109962 og daten 23.06.2014.


§ 2 Arealformål
Området reguleres til
Bebyggelse og anlegg —Bolighebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur —Gangveg


§ 3 Bebyggelse og anlegg —Boligbebyggelse
3.1 Utnyttelse
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 4 850 ml.
Bruksarealer helt eller delvis under terreng, knyttet til parkering, boder og tekniske rom under kote 122,5
skal ikke medregnes i BRA.


3.2 Plassering og hoyder
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Tillatte hoyder er vist på
plankarter
Det tillates etablert lagerareal og lefteanordning knyttet til lager på eiendom 27/1255 i det sørøsrre hjørnet
av planområdet.
Langs tomtegrense mot Stasjonsveien og mot øst som vist på plankart fillates støyskjerm opp til k • 126,0
Balkonger kan krage ut over byggegrense med inmil 2,0 meter.
Det tillates takuppbygg med inntil 3 meter høyde. Takoppbygg kan ffigjøre inntil 20% av underliggende
takflate.


33 Worming
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Tekniske anlegg som heis/trappoppbygg, ventilasjonsanlegg, rekkverk og lignende
skal mtegreres i den arkitektoniske utformingen. Rekkverk på takterrasser skal være transparente/åpne og
kan overskride maksimal gesimshøyde med 1,5 meter.
Fasadematerialer skal utføres i lys puss eller tegl med innslag av tremateriale.
På uteareal på lokk skal det være et gjennomsnittlig 50cm vekstlag over konstruksjon.


3.4 Leilighets fordeling og bokvalitet
Minimum 25 % av leilighetene skal være 4 roms eller større.
Leiligheter under 40 m2 tillates ikke.


Alle leiligheter skal ha minst et soverom mot stille side. Svalgangsløsninger tillates ikke.
Utearealer skal ha tilfredstillende kvaliteter for lek og opphold. Gårdsrommet skal være skjermet mot
trafikk. Det skal avsettes uteoppholdsareal på minimum 25% av boligenes samlede BRA: Minst 800 m2 av
uteoppholdsarealet skal være på terreng/lokk. Alle leiligheter skal ha minimum 3 m2 balkong eller terrasse.


§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukrur —gangveg
Gangvei/gangareal skal være offentlig. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det utarbeides
landskapsplan som viser utforming og stigningsforhold.
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§ 5 Avkjersel
Avkjørsel Ul planområder er vist med piler på plankartet.


§ 6 Parkering
All parkering skal anordnes i garasjeanlegg under kote + 122,5. Antall parkeringsplasser for hiler og sykler
skal tilsvare den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for den tette byen. Minimum 5 % av plassene skal
forbeholdes bevegelseshernmede. Inntil 45 parkeringsplasser for sykler kan anlegges på terreng.


§ 7 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan for den ubebygde del av tomta
(utomhusplan) i målestokk 1: 200. Planen skal vise oppholdsarealer, faste memøbler, lekearealer,
sykkelparkering, oppsamlingsenheter for avfall, interne gangveier og vegetasjon.
Planen skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng og universell tilgjengelighet. Planen skal vise
støyreduserende tiltak på terreng og håndtering av overvann på egen grunn. Utomhusplanen skal
godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utearealene skal være ferdig opparheidet i benhold til godkjent
plan før midlenidig brukstillatelse gis.


§ 8 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både
takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse.


§ 9 Stoy
Leiligheter med fasade mot rød eller gul støysone skal være gjennomgående. Disse skal ha minst ett
soverom med luftemulighet mot stille side. Alle boenheter skal ha balansert ventilasjon. Støynivå på
uteoppholdsareal og menfor vinduer til rom med støyfølsomt hruksformål skal cilfredsstille anhefalte
grenser i mbell 3 i T-1442/2012, eller senere recningslinjer som erstatter denne Støyskjerm vist på
plankartet kan maksimalt ha høyde på 1,5 meter over Stasjonsveiens nivå.


§ 10 Fjernvarme
Byggverk som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfaues av konsesjon gitt etter energiloven kap.
5, skal tilknyttes fiemvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i
Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljomessig er bedre enn fiernvarme, - dersom rorneuet
ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i lopet av en periode på Sâr fra søknadstidspunktet, dersom
konsesjonshaver ikke ønsker cilknyming.


§ 10 Rekkefølgebestemmelser
Regulert gangvei fra Lybekkveien til Stasjonsveien skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet
før brukstillatelse for de nye boligene kan gis.
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7. VEDTAKOM OFFENTLIGETTERSYN


Plan- og bygmngsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.


Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Stasjonsveien 55, som omreguleres fra
byggeområde for bensinstasjon med garasje til:


• bebyggelse- og anlegg - boligbebyggelse
samferdselsanlegg og teknisk infrasu-uktur —gangveg


som foreslått av Arcasa Arkitekter AS for Solon Eiendom AS, vist på kan merket Plan- og bygningsetaten,
0P3-201109962, datert 23.07.2014.


Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra
byggeområde for bensinstasjon med garasje til bebyggelse- og anlegg —boligbebyggelse og
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur —gangveg som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten,
0P3-201109962, dmen 23.07.2014.


Dene dokumentet er elektronisk godkjent 29.072014 av:


Torill Berger - Saksbehandler
Kristion Thomassen - for fungerende enhetsleder Line Helluni Fomenko
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Oslo kommune
Byantikvaren


Plan- og bygningsetaren


INTERN POST


Dko 15 09 2011


Deres ref Vk rdiw1 5010ibek mtnkkk
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STASJONSVEIEN 55, SMESTAD - UTTALELSE TIL SAMRÅD, OMRÅDE- OG


PROSESSAVKLARING


Der vises td henvendelse daten 11.081 I med anmodning om unalelse ri I planinitiativ. vedlagr


saksdokumenter.


TIltek


E)endommen enskes omregulen fra bensinstasjon mil byggeområde for bolig og forretning.


Der skissen to forslog fil bebyggelsessuuktur:


Alternativ 1 videreferer punkibusbebygnelsen fra nabociendommen Stasjonsveien 57,
men avtrappes i flu, dette, med hbv 7 etasjer idet nxnnesie og 6 crasjer i punkthus


na-nnest forretninger mot ost.


Altemativt 2 en 1anghlokk (som videreforer lamellblokkbebyggelsen hakenfor) i 6


etasjer


Det forcslås ct forremingsplan bygningenes forme masje og eksisterende avkjurin~u


viderefercs


Berarte verneverdier


Stasjonsveien 55 er ikke oppfert på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygningcr


og anleu. Eicndommen er ikke utvalgt som bevaringsverdig bensinstasjonsanlegg i forbindelse


med en gjennomgang av slike, gjort av Byantikvaren for cn del år siden. Bensinstasjonen ble så


vidl vi forstår oppfen i 1963, men har gjennomgån en rekke endringer og fornyelse siden den


aangen-


I na-rområdet finner vi det bevaringsverchge boligblokkonuadet -Snippen Borenslag",


bestående av 1avblokker i tit etasjer, tegnet av Erling Viksje og oppforr i 1949.52. Bebyggeben


ble tildelt Sundts prcmie 1950-52. Bebyggelsen har adressene Srasjonsveien 64-66 og


Lufrfartsveien 2,1S, se vedlagte tasnin av van kultunninnekan.
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By . ti .. arena vurderiag


Banirnmsjonsaniegget fra 1963 immår i et opprinnelig drabantbyområde som i hovedsak ble
utbygget i perioden 1949 - 1952. og som frandeles fremstår relana autanisk_ mcd mindre
bygningsmessige endringer og fon»elser på lamellblokkene bakenfor os i Stasjonsveicn 57.
Lamellblokkene ren nord for bensinstasjonen og punlablokken vest for dame (Stasjonsveicre
57) ble alle oppført omkring 1950.


Bensinstasjonen franstår relada endret siden dcn ble oppfon i 1963. og fremstår ikke med
stake tidstypiske kviliteter. slik bcnsinstasjoncn på baksiden av Stasjonsveien 51 i stone grad
gjør. flyanulmeen fmner at anlegget i seg selv ikke har en vemeverdi som filsier oppføring på
gul liste. Bensinsulijonsankgget erkjennes dcrfor ikkc verneverdi og Byantikvaren vilikke
motsene seg riving.


Når det gjelder utfonning av nybygg vil Byantikvaren overlate til Plan, og gningsrunen
ivareta ornrklets kvaliteter. jf Plan- og bygningslovens § 29-2


Arketilogiake forbold
Planumråda er preget av modeme giMid og den opprinnelige undergnmnen er antan å •a-re
odaag og fjanct. Byantikvaren krever derfor ikke en arkeologisk mgistraing i mcdhold av lov


om kuhunninner av 9. juni 1978 nr 50 (km1) § 9 - undersokelsesp1aten Vi minncr likevel om
at kml § 8 anna ledd McIder gcnerelt Dencen det blir gjort funn av atnomatisk fredete
kulturminner. skal arheidene straks stanses og Byantikvaren kontaktm.


Kooklusjoa


Stasjoamelee 55 med beesimeasj ..... leg,g erkjetmet ikke veromerdi og Ilyanlikvarere
bar Ingeo merRead tli at dearte rives. '


NIår det gjelder larformlog aybygg overlater lijaarlb arem dl P1a. og bygolopetatea å
ivareto otorådete kvalketer. it rha- og bygoinslovess I 29-2.


Byaolikvare• krtver ikke en arkeologiok registreriag i medbold av lov o kolturmitmer
b 9. jatti 19714 ar 50 (4191)§ 9 - iendenakelsesplikteo. Vi obuter likevel o al kml § 8
nnel ledd gjelder generelt. Denom det blir gjort fuoo av aolomatisk fredele


kultonoinner, skal arbeidene stroks stamm og Ifyaotikvareo kootaktes.


Mcd hilsen


Vedlegg: lltardn av Byantikvarens kullunnitmekan


Monen Sug 4 Cathnne Reuth
avdelingsleder antikvar
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Oslo kommune


"ann- og avlopselaten


Plan- og bygnmgseratat


Posrboks 364. Sentrum
0102 OSLO


Elso lOS 19711


Dern orr


701105962 6


Vk ref 09•999


I 01170-7


As19919994


51.99906191.- KenralL 17351226512 I


GNA 32 BNR 626 - STASJONSVELEN fsS- INVITASJON TIL SAMRÅD, OMRADE-
OG PROSESSAllaARING


Vi viscr til Dercs brcv datat 11.08.2011 angkodc Stasjonsveico 55. Smazad. Invitasjon Iii
samråd. område- og prosessasklaring.


Vanw og avlepsetaten har folgende banakning.


Ovallatevana tabarm og drcnsvann skal bchandles ved lokal ovenmshandtaing
Deue skal frangå av reguleringslacsmnmtcham for rcgulaingsplanea


Vann- og avlepsamen emska at da i forbindclse med regulering leggcs til renc for
sikring av eksismende VA-Ialninger som Liggcr ionc på planområdet. Byggene på
tommn ber plasscres minst 2 meter fra ledningent


Til orientering har vi lagt vcd utsnio av VA-ledningskana i området.


Spesielt om mbyggingsainalerennomforing:


Gjennomforing av tihak i planinniativa ufloscr ikke hchav Forutbyggingsavtale.


Med hilsen


Tibor Liptak SveM Oddvar Konsik
Scnior konsulan konsulent


Godkjent og ekspedert elektrordsk


N'edlegg: I


an•fl Ihmaditsse: Telekei 30 19ffikpra 6114301:9943
Preaboks-97115ofierbmg Telefoh 13 43 70 80 Ort w 971 11.7599MVA
0596 Olo E-poit 79~1191.•fly cclo komnazieoo
Beaksalressr hansfl en.l.al asbakcnnese no
Henlebe pie 5
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Oslokomumne
Bymiljøetaleo


Divisjonsamferdsel


flan-ogbygmagsetaten


Bots36-1.Scntrum


0102OSLO


Ona42OII


DerdrefVkceg11,02496-2SammlanonfranoKongsneMcntode512
2011099626OrgcomIlardamg


IV21491192


STASJONSVEIEN55-INI1TASJONTILSA31RAD.ONITRADE-OG
PROSESSAVKLARING


Bymiljoetatenciserrilovennesnteogharfolgeradcforclapigekommanarersom
detnistashensyntilidetvidemplanarbeider


Gan-ogsykkeicel
Igjeldenclereguleringsplanerderreguleninncaoffeutbggang-ogsykkelveimellom
LybekkveienogStasjonweieng5Viantaratintanjouenhcrharvanåsibeenoffentlig
rilgjengeligforbindelse.DetfmnesidagenopparlxidcrganforbindelsemelloutLybekbvieu
ogStasjonsveien.mendenneerpricar.


Viberomatdelakakforholdeueforgåendcosyklendcbelyscsgjamomplanarbcidet.ogai
behmerfornmligheieneformoffentlagsikrcrjrang-ogsynchtisurdeMS


GemmIlekrm


Astjorselskalhasib-oguigningsforholdihatholdhlgjeldeodckammunaknomxr
ogmåistoramuliggradanlegge.cinkelrenpåoffcatligvd.Fortauetfarbiackgarsel
skalgjmednedseaketImodaBreddcfborselstalmfraen
wafilddillerhetsramandutIcringcade4.0mdern1boligog6.0-11.0mercrfor
orring.Ackjorsclskalmarkeresmcdpilpåplankanet.


ActorusttilplanomMdctboravheusyntiltmfikksikkcdmsaudecienmkjorsel.


ParkeringdcalværeihenholdtildentilenhccrtidjcldendeparkaingsnonnforOslo
kommuneDettegjelderogsaforsykkcIparlering


VarckcenogboranonkpggnomVarclmingmaikkeskjecedtou-eller
urryggingtilkommunal


BggegremenmdlomoffeadigvciOILbcbynchestalihamboWn1Veilmats29
avemmunmn15mdcrfrasemerhojcvei.Dersombyggegreosefausenesi


bed ngenom


grg


la
 I1....."m"


Beffiet——•N11~IC0401551)15
Sanenlo:Telebb21119/0.9CW.NO1r6fle03s
Pambegie
l'esegs003EveralE-pairponekmaableze
05WOSLOhareanacdole•••
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regulernmsplankanvi akseptereal det giadispensasjonfravetlovenmed unctil8-10
meta fin lant regulen bovedvetog 6 MCICI €1, bot regulat sanilevei.Langsregulen
adtanastsa og gang- og syklelvet kan vi akseprereal byggeremen kgges macr fra
kanraindert ve• Dene gjelderottai for tmdajonfle anlegg


Da måtas med i reguleringsbaranmelsom atkrav il steysljenning skal filfredstalks
i henholdtil Miljoverndepartementasskriv. T-14-12eller scncrevedtancfonkriftcr.
vedtektereller remingslinjer.


Trallkinnedetin
Ved az onrepilcang med tankepå skissam utbyggingmi det redegjaresfortrafible
konavancr for da lokak vanena mht. trafikksikkerbetog bankommeltgkm En tua
belyse dagcns simasion frantichgearcalbrokog trafallorbold


Gjenafain


Til Plan-op bygningsetacenssporsmalom det er behov for utbyggingsavale for
gjennomforetiliaki planområdetharvi unden dene i lys av behovetfor offendtg
samfadselsanlegg Gjeonanfonng as tihaki planininativetutloaerilke bebov for
IsbYlticettsmale.


V. vd kommen/bake meduldypeodekommentanallif det forthager mer matenale i saken


Med veunligbben


ArneHvanastad lanina FrahmKringscad
scksjornsjef overingentor
Godkjeni elektronisk
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Oslo kommune
Renovasjonsetaten


Elan- og bygningsetaten
Eastboks 364 Sentnun
0102 OSIO


Ilso: 11020 I I


Llert. vel Viz rd(zelun)- Stibek


131110~1.6 201101477.1 7~ t 11~, 23 937 33 5111


STASJONSVE1EN 55, SMEKI-AD - INVOASJON TIL SAMRÅD, OMRÅDE- OG
PROSESSAVKLARING


VISCr 61 dats brev av 11.011.2011.


Renarasharattalea (REN) har rodeeade beserkalizer air del aielder reaarasioa:
Når nye boliger byggcs må følgende us til etterraning "RaxwasjonsEakrilla for Oslo
gjeldemde for forbmkaavfalr, tamt krav og anhcfalingcr i"Veikder for plassaing av
avfallsbeholdese" se Impfbvasv.renovasionseialemoslo.kommune.no. Det mAogsl sikra al


ramvasjonabiler hartilgang il boligeierdommene i onsrådetnrdiggcnde både under og etter
bygging, slik ai den lovpålagte avfalIshindieringen til RENs kunda kan ulforcs foravarlig


REN haret lovpålagt ansver for å some for innsamling av husboldningsavfall, mens
moringslivet ikke cr underlagi slik reslriksjon. Derfor vil REN presisere at husholdnings- og
nazingswfal I ikke skul blandes sammen. Bysivret har vedtan Autvide kildesoncringen 01 også
å omhandle ulsonering av maiavfall og plaslemballat for husholdningsavfall i 0710.


Frw inatil 40 hoenheter anbefalcs en lesning med heholderekonlainere plassen i avfallmom
eller avfallshus, og for 40.150 bocnbacr anhefales dypoppsamlingslesning Fer eventuell
bygging igangsenes, ber vi om at del las komakt med REN slik at plosscring og type
avfallsloming ken forhåndsgodkjamcs. Kontakipason i REN cr icamlcder Rohy K. Myhren,
df 23 48 37 14.


Med hilson


16“z} iltu( (


Ruby K ityliren inne K. Ilaarr


teamleder saksbehandler


isIRinjw~e Powa~se13esubts03~0•33/ Sesallerd-
r0.1101315» 4,b1CR 0~0, m IO13 1.397.220028LaYlin 23-1231,10
013:310510 post groolecm Saltanun Teldil 23413601
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UNDERVISNINGSBYGG


Plan- 81 MgringSetaten
Posttoks 364 Semmen


0102 051.0


ern rel Vfr ÆdrS L Saisbehinder oato
101101162/6 11110S 01/19112) ilnon Magre Galla 17.08.2011


Invlutsjon tIl sonuid, onwide og prosessavklaring - Stasjonsvolon 55 - Smestad


UrdeMsningsbygg vism til onersendelse as 11.082011. tetrorende planinryiativ lar Slasjonsvelen $5.


Hensareen med planativet er i Meneleme for bolfgef.Met, formlningrotasle. Ø Irelen flet er


acke appgitf Inror mange Miger prosfektet inneboldes.


Underelsoingsbmg har ener I ts• konferert med Uulamingsetaten vednmende ela-Aapantef folgende


merknaden


fra fegulefloefanklet A ener dagens weiedende fnntak smonbde soknedIllumby skole.
attemativt Ilaksen skoler P8 termennet ag Goaseler GrOle på anIMMISIMGM 888ffarolsgem fof


Mde Igneby ag Volnen skoler vlser at det er begrenset kapasitet ved disse skolene I gjeldende


planperlade (2012 -2022). alcreseler skoleer i dag hilL slik at det grke er leag kapasitet på


Midoms8finnyfi oforådef. Da er agså stor avnand fra planområdet til mt. altemative angdomsskoler.


UndervIsningsbmg ber samidig ona m det tas hensyn tll barn og barns skoleveler I planleggings- og


anleggsibMgePfdeden.


Med vennfig bilsen


UndenAmIngsbgm


Munn Marle Huseek Knut M. Galta


sertgonsleder progektutvging IMPlanlagger


Oette Ookunent ef nektron godkjent og igenger Oerfor ikke underskrt


Underviwoolaul,a4 0.40 IF eecol radresse TI! 3333323333 70


&43 tre-Ado 2 3 26, ,233


0632335C323. CR333303sc 323t ni S.“


•r•
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Fra Rtspracnant for Boligsammet Holmenskogen (Lybekkvcias 33-39)
v/Kathrine Lcrting


Lybekkveiat 33 C
0770 Osto


RambolI Norgc AS
P.11 427 Skoyen


0213 Chlo


Kopi Oslo Kommune, Plan og Bygg


Dato: 25.august 2011


Ata Brviaasvonel av Srashouveita S5


Jcg protesterer herved på det sarkeste mot riving av bensinnasjonat


S/edhket om fiving ber avvemc til man har bchandlet ferdig byggesaken om hva som skal kommc
istedenfor Phninitiativet med saksnummer 201109962-6 virka såpass haniserde at dci kan


urratlig Ni vedurt Da a der veldig synd å ha revet feat Både dyn for dere ca domi for oss som


skal ha et ston hull ihakken.


Omrkler. som dause StifjObell ligga I. Cr unå og tidstypisk fra 1950- og 60-tal Ict med lavblokker


og småhus Lulkforsvanaien Boligsameie. som er gullista som semeardig. graner ril


bensi astasjorat represernal ved Stasyonsveren 64 og 66. Del hannonerer ±Ii med ai dct skal


komme en diger klalas av en monacrbsgning inntil. Kan ikke fontå ai det skal vave mulig å få los


til.


Jegvil sette et 51011 spersmålstegn til saksprosedyren ber Er remingainjer fulgt 151. mcd tanke på


utredaing av semevadig abyggelse og helhetlig byulvikling i nasoområda?


F.rdet blin gin nok tid til innspillmhp sommerfareawikling og den tragake hendelsen 22 juIi?


Pded vennlig hilsen


Kathrioe Letting


Boligsarnein Holmenskogas (L)tekkveien 33-39)
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Herman leeng
lybekkvn 50 A
0770 Osia


Oslo Kommune
Plan- cg byggningsetalen


Ang. eakanummer 2011009624. Staajenavelee U pleninelatlei


Innegelser mot clet foreslåtte planindrabv for Stagonsvenen 55


Jeg yd rred dette proteslere på der sterkesle rnol det mrgendle planinrbabv
som foresle byggIng av regerblokeer) på opptrl 8 etaser over terreng og
med en utnyttelsesgrad uten sgestykke var bydel


Jeg av den opplattning at el plammtate som ti de grader berører, og har
betydelge kordekvenser for oss som nabner aløser plikt oi varsling av
naboer slik al VI kan komme med nnsgelser Dette har ikke skjedd og følgelg
bør hele saken trlbakekalles pga saksbehandhngsfed Det er cgså fel i


nntasjonen dalen 1118 hvor det står "Staeansvelen 55 Smestacr
Stasjorneken 55 & på Hoenen, gke Srrestad


Det innserelte plannbabv inneholder cgsa lefi cg unøyakogheter det er verg


å påpeke
I punkt 2 3 heter det "Under fente etasers feretrurgsplan i dagens
etableres parkenng" Det er fel at dette er en kjeller Dagens
sokkekedereasje kgger hert over terreng Vegere skrees det cen allernater 1
punkthus turethusene adrappes i leyde ft nabobygg W sas etaser
cg fern etage. over feretnog mot øsr Dene er • besle fall fer Sett fra
Stasjaksveen nas iv 57. bygget 7 elasjer (det har cgså en scrikel) og
alternale 1 dl også rnedføre 7 (1.6) etaser crar seleretasse Samrnenagrgt
mot eksrsierencle bygg i 051 blir det verre Dete har kun 4 etaser sett fra
Stasionsveren og det foreslåtte bygg vi fa 6 mao 2 erasjer nøyere
Betegnelsen 'ned" er løgn
Velere har de valgt I ikke kommentere ekesterende bebyggelse
Lybekkvegn 50 som har den lengste fellesgrense Vår layblokk har tre etasjer
aver en halv underetasje Denne blokken vil bli fullstendig overkjørt av
nybygget med opp til 4 etasjer dvs over clobbelt så høy


Jeg vil også informere om at nabenendornmene på andre sde av venen for nr
55. Slasjonsvegn 64 og 86 som inngår i buftforsversyerien Boligsarnmeie er
ført opp på gul liste som vemeverchge En slik mordieutbygging på
nabotomen vd i meget stor grad redusere verneverchen på dette området







)
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Til


ByutekIing. milje og samferdsel Oslo 23.8.2011
BydetsuNalget - Vesfie Aker bydel


PlAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdefing for omredeutvilning
Ornrådeplan•r 3. Apen by vI


Line Christine Nelson Heystein Saksbehandler


(Saksnr. 201109962-8)


Sak 53111: PlanInItiativ for oppfering av forretningsbygg nubollgev på
tomten Stasionaveien 55. Holmen. Gnr 32, Bnr 626


Undenegnede slyreledere og styremedlernmer flere boligsameier som


grenser til efier er nære naboer med Stasjonsveien 55 har gjennom


nabovarsel og nefistedet bygninger no blet blet kjent med at


bensinstasjonsbygget pe tomten fra 1960-tallet sekes revet. Tomten grenser


pe den ene sIden mot Stesjonsvelen: forøvrig er den ornkranset av et område


som preges av lavblokkbebyggelse fra sIutten av 19401idlig1550-tall. På


nabotomten til Stasjonsveien 55 (Stasionsveien 57) star en høybiokk fra 1957


sorn avviker fra den Ovnge bebyggelse Det er studlertd dette bygget SOM


brukes som reeeransepunktfor forslagene i planinitiativetfra ArCasa


Arkitekter/Solon Erendom.


PlanintliatIvet framviser to alternativer til bebyggelse på tomten, det ene med


to punkthus, begge på 7 etasjer sett fra veien. 8. etasjer mot eksisterende


boligbebyggelse I bakkant (garasjeetasjel. etasje forretningsbyggpluss 6


etasjer med boliger) - det andre alternativet viser ett sammenhengende bygg


pa 6 etasåer.7. etasjer I bakkant (garasjeetasje. 1. etasje forrebeng pluss 5


etasjer med boliger.) Begge altemafiver viser forretningsdelen lagt som et


sammenhengende "lokk"under foreslåtte boligetasjer. For begge alternativer


dreter det seg om ca. 4550 m2 byggeflate eks. parkering cg boder. Tomten


Stasjonsvelen 55 er på 3.1 - 3,2 dekar.
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Under punkt 5 i planinitiativet, "Konsekvenser av forslager, skriver Arcasa


Arkitekter: "Det foreligger ikke interessemotsetninger innen planornraclet." I


saksframstilingen lii bydelsutvalget heter det: "Det følger av planinitiativet at


det ikke er interessemotsetninger Ennenplanområdet: Bydelsdirektørens


forslag til vedlak tycler "Bydel Vestre Aker kjenner ikke til forhold som har


betydning for planinitiativet i dette området."


Som mangearige styreledere og styremedlemmer nærliggencle boligsameier


ser og vet vi at riving av eksisterende bygg i Stasjonsveien 55 og utbygging i


tred med planinifiativet innebærer klare interessemotsetninger i forhold til


nærområdet som tomten er en del av.


Foreståtte alternartyer i planinillativet tar pa ingen måte hensyn til strokets


karakter og eksisterende bortgbebyggelse. Referansepunkt for byggenes


hoyde (og dermed tomtens utnyttelsesgrad) er for begge alternativer


planintiativet hoyhuset på nabotomten fra 1957. Dette bygget avyncer sterkt


fra all ovrig bebyggelse i nærområdet. som består av lavbtokker og småhus.


Realiteten i planinifiafivet med to utformede forslag er at utbygger søker å


oppna en så sterk utnyttelse av tomten som mulig. Vi viser i den forbindelse fil


Strategisk plan 2009-2012 for bydelen. Her understrekes at bydelen skal


bestrebe seg på "å påvirke fil en kontrollert utbygging innenfor vedtatte


normer: (s. 10) Utbyggingen som foreslås for Stasjonsveien 55 avviker klart


fra en slik målsetting.


Dagens situasjon —et verneverdig 1950-talls område


Holmen i Vestre Aker bydel består av lavblokker i 3-4 etasjer og småhus i


form av rekkehus og flermannsboliger. alt fra slutten av 1940/begynnelsen av


1950-tallet. Opprinnelig ble clet bygget en mindre bensinstasjon inne på


området, på baksiden av Stasjonsveien 51/53. Som ledd i utbyggingen av


broen i Stasjonsveien på 1960-tallet ble oppført en ny bensinstasjon i typisk


60-talls sfil. Broen med dette bygget utgjør i dag el helhetlig arkitektonisk


område, figgende tvers overfor bl.a. boliger i Luftforsvarets Boligbyggerlag.


som i clag står oppført på Riksanfikvarens gule liste. For en videre forståelse
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av området viser vi til vedlegget (eller ellerfølgende e-post). et brev til


Riksantikvaren fra styremedlem og kulturhistoriker Olav Christensen.


RlanInItlatIvets alt•rnativ 1: To punkthuseheyhus.


Den foreslåtte o-tamlosningen- (to høyhus) for Stasjonsvelen 55 hevder å


gjenta punkthuset i neerområdet som ligger på nabotomten (Stasjonsveien


57). Det eksIsterende høyhuset i Stasjonsveien fra 1957 kan etter vår


oppfatnIng Ikke begrunne flere hus av samme type/høyde rett ved, snarere


taler det mot oppføring ev høyhus på nabotomtea Bebyggelsen som foreslås


har dessuten an langt mer massiv og omfattende karakter enn eksisterende


punkthus.


Høyblokken i Stasjonsveien 57 har en tomt på ca. 3800 m2: mens bygget har


en grunnflate på ca 400 m2. Dette gir lys cg lull rundt eksisterende punkthus


Til sammenlikning innebeerer den foreslåtle bebyggelsen på nabotomten en


utbygd grunnflate på 1050 rn2 fordett på 2 Stykk høyhus. på en mindre tomt


(3100-3200 m2) enn den nabobygget er oppførl på. Den foreslåtte


sammenhengende forretningsetasien under boligetasiene -lagt over en nær 4


meter høy cg 50-60 meter lang mur fra bakkenivå opp til denne - vil forsterke


det massive preget på en voldsorn måte.


To hoyhus Illed 6 boligetasjer - lagt på en (to?) underetasjerrjmed garasjer


og et lokk forretningsbygg. vil gi den eksisterende bebyggelse i Lybekkveien


med tilhørende gressplener for lek og rekreaspn svært dedige sol- og


lystorhold. I særlig grad vil dette ramme Lybekkvelen 50. Også Lybekkveien


39. Stasjonsveien 57. Stasjonsveien 51-53 og Stasjonsveien 64 og 66


påvirkes betydelig.


Begge forslagene i planinitiativet medfører at bygningene trekkes ned mot


poplene nedenfor Lybekkveien 50 som står i eiendomsgrensen. Sikt. lys og


solforhold for alle nevnte bygg forverres ytterligere ved en stik plassering av


bygg på tomten. Sett Ira de foreslåtte byggenes bakside vil det bli en vegg på


4-5 meter eller mer for å komme opp i høyde med plattingen hvor dagens







Uttalelser —sde 25 av 56


bensinstasjon ligger De særlige topografiske udorcitingene tomten byr på er


mGG. i planinitiativet lost på darligst tenkellge måte.


Alternativ 2: Skivehus (ikke lamellhus)


Det andre alternafivet betegnes i planinalafivet som et lamellhus, og hevdes


være i trad med de 8 byggene I Lybekkvelen rett nordvest for aktuelle tomt.


alle fra 1949-1952 i 3-4 etasjer. Den foreslåtte bygningen er imidlertid ikke et


lamellhus, men et langstrakt 6/7 etasjes bygg. som i henhold til


arkitekturtaglige kategorier faller inn under betegnelsen skivehus (se bl.a.


htto:ilsø.wikipedia.ordhaiki/Flerbostadshus). Bade i grunnfiate og totalt


areal er del foreslatte bygget mer enn dobbelt så stort som


larnellblokkene i Holmenbakken og Holmenskogen (Lybekkveien 44-4648-50


og Lybekkveien 33-35-37-39).


Alternativ nr. 2 vil lukke helt inne bebyggelsen bak m.h.t. sol, lys og sikt ved a


utgjøre en mastodontisk sammenhengende mur ut mot Stasjonsveien. Det


foreslatte lokket" av forretningsbygg 1Gg garasjer i underetasjen vil


forsterke innelukningen. Også dette alternativet innebærer at bebyggelsen


etableres langt nærmere Lybekkvelen 50 og Stasjonsvelen 51/53 enn


plasseringen av bygget med platting som na ligger på tomten. A plassere en


slik massiv bebyggelse så nært eksisterende bolighus vil gi området et


disharmonisk preg det darlig vil tåle


Generelt:


I fillegg ber vl bydelsutvalgel merke seg at bade alternarat 1 og 2


planinitiafivet for Stasjonsveien 55 innebærer stor trarkkmessig belastning på


vei og fortau som i dag benyfies av gående og syklende skolebarn til hele 4


skoler næromradet.


Plan- og bygningsetaten ber bydelen vurdere hvorvidt gjeldende tomt vil


utlose behov for eller kan egne seg fil barnehage. Til det vil vi bemerke al det


er mulig å benytte gjeldende tomt med eksisterende bygg til bamehage. Det


er bl.a. et storre skjermet grontomrade i bakkant av tomten.
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Vi anbefaler på det sterkeste at representanter for bydelsutvalget foretar


en befanng knyttet til planprosessen omkring denne spesielle tomten og


ornradet den er en del av.


Vi viser i denne sammenheng ti de nye boligene som for noen år tilbake ble


bygget i Stasjonsveien tvers overfor Gressbanen. Her har utbygger bestrebet


seg pa å finne en losning i harmoni med avrig bebyggelse, noe som på ingen


mate er filfellet med alternatvene i planintativef far Stasjonsveien 55.


Det foreslatte planinitiativ innebærer å reise el av de høyeste og mest


massive byggene i bydelen. sammentkning er de nye boligbyggene rundt


Roa Senter ikke hoyere enn 3-4 elasjer.


Vår sterke anbefaling til utvalget er at man ikke vedtar bydelsdirektørens


forslag, men istedet melder til Plan- og Bygnings Etaten at man har


bemerkninger. .


Med hilsen


Torill Torp-Hone
rgreleder Hohneaskagen


Kjell Reued
Souefonnann Luirforseureo
Boligbyggetag


Hege D. Gulbrandsen
Nenfoonann LREIfors‘arer,
Bola?byggelag


Kine Bakke
Soremedlena Lufrron‘ arek
Bok?hyugelag


Ole Krisdau Buer
Sryrelederi Suippen Samele.
Skujonsvo 57


Ha1V—OltalRaiser
SK releclei LybeLlu n 44


Andere Brodel Ruud
Byremernem Snippen Sameie


Hennen Leding
remedlem Same ier Lybekkveren 50


Ann-CadilBn Raddeerg
SHreinedlem Boligejlawier
Hohnenskogen


Stein Heggemenee
Skyreledee LyLan


Olen ChriBemen
SHeremedlem LybekTveien 50
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Til


Byulakling. mito og samferdsel
Bydelstevalget - Vestre ASet bydel


og


PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for områdeutvikling
Områdeplaner 3, Afen by v:
Line Chnstine Nelson Havstein Saksbehandier


(Saksnr 20110996241


Oslo 228.2011


Sak 53/11: PlaninItlativ for oppfering av forreiningsbygg m/bollger på
tomten Stasjonsvelen 55. Holmen. Gnr 32, 19nr 1:26


Undenegnede streredere cg styrernedlenner i fiere tolgsameier som


grenser trl eller er nære naboer rned Stasjonsveren 55 har gennom


nabovarsel og nettsiedet bygninger.no blat batt kjent med al


bensinstasjonsbygget på tomten fra 19604allel sokes revet. Tomten grenser


pa clen ene siden rno( Stalloreveten: forovrig & den omkranset av et ornråde


som preges av lavbekkbebyggease fra sluden av 1940.11dig1950-tall. Pat


nabotormen W Stasjonsveien 55 iStasjonsveren 57) står en hoyblokk fra 1957


som avtnker fra clen ovnge bebyggelse Det er imidlertid dette bygget som


brukes som referansepunkt for forslagene i pianinthatvet fra Arcasa


Arkitekterisolon Elendom.


Planinaiatvet framviser to arternativer tl tebyggelse på tomten: det ene med


to punklhus. tegge på 7 etaser sett fra veien, 8. etasjer mot eksisterende


boligbebyggelse i bakkant (garasjeetasje, I. etasje forretningsbygg pluss


etaser met boliger) - det andre alternativet viser et1sammenhengende bygg


på 6 etasJer. 7. elaser i bakkant (garaseetasje. 1. etasje forretning pluss


etasjer med boliger.) Begge alternallver viser forretningsdelen lagt som et


sammenhengende lokk) under foresletle bolgetasjer. For begge altemativer


dreier det seg om ca. 4550 rn2 byggeflate eks parkering og bcder Tomten


Stasjonsveren 55 er på 3.1 - 3.2 dekar.
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Under punkt 5 r plammItativet. "Konsekvenser av forsiagef. sknver Arcasa


Anotekter tel foregger ikke interessemotablinger innen plarkornråde" I


saltsframstringen ti bydehutvalget neter det 13et følger av plannnebve at


del Ake er uteressernotsetninger Innen planområdeu Bydelsdrektorens


forslag br vedtak lyder- "Byde1 Vestre Aker kjenner Ikke til forhold som har


belydnIng for plantratiatiyet i detle området."


Sorn mangeårige styreledere og styremedlernrner i næniggende bofigsarneier


ser og vet vi at nving av elmisterende bygg i Stasionsveien 55 og utbygging i


tråd med pLarknitakvet rineberer klare interessernotsetnnger I fornokl ti


nerområdet som tomten er en del av


Foreslane alternanver, plamnitiatrvet tar pa ingen male hensyn ar sfrokets


karakter og eksisterende bokgbebyggelse. Referansepunkt for byggenes


hoyde (og denned torntens utnyltelsesgrad) er for begge altemativer i


planinbauvet hoyhuset på nabolomten fra 1957 Delte bygget awiker sterkt


fraall ovrig bebyggelse nærområder som bestar av lavnbkker og smahus.


Realneten i planintiativet med to utformede forslag er at ulbygger soker å


oppnå en så sterk utnytterse av tornten som rnukg viser i den forbindelse 01


Strategisk plan 2009-2012 lor bydelen. Her understrekes at bydelen skal


bestrebe seg på "å påvirke hI en kontrollert ulbygging mnenfor vedtatte


normer 101Urbyggingen som foreslås ror Stasjonsveten 55 awiker Man


fra en slik målsettng.


Dagens situasjon - et vemeverOlg 1950-talls område


Holrnen i Vestre Aker bydel består av lavbfokker i 3-4 etasjer og småhus


form av rekkehus og flermannsboliger. alt fra slutten av I 940/begynnelsen av


1950-tallet. Opprinnelig ble det bygget en mindre bensinstasjon Inne på


området på baksiden av Staslonsvelen 51/53. Som ledd i utbyggIngen av


broen I Stasjonsvelen på 1960-tallet ble oppført en ny bensinstasjon i typisk


60-talts stil. Broen med detle bygget ulgjør i dag et helhetig aluteklonisk


ornede liggende Ivers overfor bit boliger i LuRforsvarets Bohgbyggerlag.


sorn i dag star oppfort på Riksanbkvarens gule Iiste. For en videre forståelse
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av området viser vi til vedlegget (eller etterfølgende e-post). et brev til


Riksantkvaren fra styremedlem og kulturhistorker Olav Christensen.


Planinitiativets alternativ 1: To punkthus/høyhus.


Den foreslåtte -to-tårnløsningen" (to høyhus) for Stasjonsvelen 55 hevder å


gjenta punkthuset i næromradet som ligger på nabotomten (Stasjonsvelen


57). Det eksislerende høyhuset i Stasjonsvelen fra 1957 kan etter vår


oppfatning ikke begrunne fiere hus av samme type/høyde rett ved. snarere


taler det mot oppføring av høyhus på nabotomten. Bebyggelsen som foreslås


har dessuten en langt mer massiv og omfattende karakter enn eksisterende


punkthus.


Høyblokken i Stasjonsveien 57 har en tomt på ca 3800 m2, mens bygget har


en grunnflate på ca 400 m2. Dette gir lys og luft rundt eksisterende punkthus.


Til sammenlikning innebærer den foreslåtte bebyggelsen på nabotomten en


utbygd grunnflate på 1050 m2 fordelt på 2 stykk høyhus, på en mindre tomt


(3100-320C m2) enn den nabobygget er oppført på. Den foreslatte


sammenhengende forretningsetasjen under bollgetasjene —lagt over en nær 4


meter hoy og 50-60 meter lang mur fra bakkenivå opp til denne - vil forsterke


det massive pregel på en voldsom mate.


To høyhus med 6 boligelasjer —lagt på en (to?) underetasje(r) med garasjer


og et lokk forretningsbygg. vil gi den eksisterende bebyggelse I Lybekkveien


med filhørende gressplener for lek og rekreasjon svært darlige sol- og


lysforhold. I særlig grad vil dette ramme LybekkveIen 50. Også Lybekkveien


39, Stasjonsveien 57. Stasjonsveien 51-53 og Stasjonsveien 64 og 66


påvirkes belydelig.


Begge forslagene i planinitativet medfører at bygningene trekkes ned mot


poplene nedenfor Lybekkveien 50, som står i eiendomsgrensen. Sikt, lys og


sofforhold for alle nevnte bygg forverres ytterligere ved en slik plassering av


bygg på tomten. Sett fra de foresIMte byggenes bakside vl det bli en vegg på


4-5 meter eller mer for å komme opp i høyde med plattingen hvor dagens
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bensinstasjon ligger. De særlige topografiske utfordringene tomten byr på er


m.a.o. i planinifiativet løst på darligst tenkelige måte.


Alternativ 2: Skivehus (ikke lamellhus)


Det andre alternativet betegnes i planinifiativet som et larnellhus, og hevdes


være i trad med de 8 byggene i Lybekkveien rett nordvest for aktuelle tomt,


alle fra 1949-1952 i 3-4 etasjer. Den foreslåtte bygningen er imidlertid ikke et


lamellhus, men et langstrakt 6/7 etasjes bygg, som i henhold til


arkitekturfaglige kategorier faller inn under betegnelsen skivehus (se bla.


http://sv.wikipedia.orci/wiki/Flerbostadshus). Bade i grunnfiate og totalt


areal er det foreslåtte bygget mer enn dobbelt så stort som


lamellblokkene Holmenbakken og /-lolmenskogen (Lybekkveien 44-46-48-50


og Lybekkveien 33-35-37-39).


Alternativ nr. 2 vil lukke helt inne bebyggelsen bak m.h.t. sol, lys og sikt ved å


utgjøre en mastodontisk sammenhengende mur ut mot Stasjonsveien. Det


foreslåtte "lokker av forretningsbygg il.og garasjer i underetasjen vil


forsterke innelaningen. Også dette alternativet innebærer at bebyggelsen


etableres langt nærmere Lybekkveien 50 og Stasjonsveien 51/53 enn


plasseringen av bygget med platting som nå ligger pa tomten. Å plassere en


slik mass/v bebyggelse så nært eksisterende bolighus vil gl området el


disharrnontsk preg det darlig vil tale.


Generelt:


I tillegg ber vi bydelsutvalget merke seg at både alfernaliv 1 og 2 i


planinifiativet for Stasjonsveien 55 Innebærer stor trafikkmessig belastning på


vei og fortau som i dag benyttes av gaende og syklende skolebarn til hele 4


skoler nærornrådet.


Plan- og bygningsetaten ber bydelen vurdere hvoradt gjeldende tomt vil


utløse behov for eller kan egne seg til barnehage. Til det vil vi bemerke at det


er mulig å benytte gjeldende tomt med eksisterende bygg til bamehage. Det


er bl.a. et større skjermet grontområde i bakkant av tomten.
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VI anbefaler på det sterkeste at representanter for bydelsulvalget foretar


en befaring knyttet tll planprosessen omkring denne speslelle tomten og


ornrådet den en del av.


Vi viser i denne samrnenheng til de nye baligene som for noen ar litake ble


bygget i Stasånveien tvers overfor Gressbanen. Her har utbygger bestrebet


seg på å finne en losning I narmoni med ovng bebyggelse. noe scm på ingen


mate er bIfellel med alternativene i planintfiativetfor Slasjonsveien 55.


Det foreslåtle planinihatv innebaerer å rae et av de hoyeste ag mest


massive byggene i byclelen. ri sarnmeffluing er de nye toligbyggene rundl


Rea Senter ikke hoyere enn 3-4 etasjer.


Vår sterke anbefaling til utvalget er at rnan Ikke vedtar hydetsdirektorens


forslog. men Istede4 melder til nlan- og Bygnings Etaten at man har


bernerknInger. .


Med hilsen


Tonll Torp-Hobc


Styreleder Holmenskogal


Kjell Ristad
Styrefonnann Luftforscaret.


Boligbyggclag


Hcgc D. Oulbrandsat
Ncsiformann Luftfoncarcts


Bohgbyggelag


Kine Bakke


Styrernedlan Luftfonvarets


Boligbyggclag


Ole Kristian Buer


Stiftelcdcr i Snippen Saziicic


Stasjonwn. 57


Hans-Onar Ruscr
Sryrelcdcr Lybekkvn 44


Anden Brodal Rood


Styremedlem Snippro Samae


Hennan Leting


Siyremcdlem Samact Lybekkveien 50


Ann-Catdam Ramberg


Styranedlan Bolmsaloact
Holmcnskogai


Stem Heggermnes


Styrdedcr Lyhekkvcien SO


Olav Chnstancia


Styranectan Lybekkccien50







z."


Se-c:
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OLasChrwensen
Kulturhistonker dr an
Lvhekkvesen50a


11111Oslo kommune Braanktmen
11111Fortadmunnesmerkeforeompeo OIJo


Vedr•reade Gor. 32. Bar. 626. Caslotommoze. pandant riviagstiltak.
Itamboll Norge AS forberederpå sept Esso Nome AS nung av Stastonsvnen 55
Cdir 32 Bor 626 Oslo koramme


Da dnbantbseo Hohneo ble mbygperop ftremanosbohger med larnellblotker lekkebuy
1950-keoe marnkk en bensurassrmen I Stasorns nen 51 bygger i Mobssrd
Telhp på 19W-tallei ble det byppet el stane broanlew fra Stasjonn men 51-57 som
omfanet en rekke ntertnpyarealm(oser Makredbekken) Sammen med nenngsarealene
Stauonsseten 51 majorde dene e klynge av raeruagsdnseude i områdel
Som eddi ulbs amogeo as brom bk det t 1963bsppet efi rn benunstasion i klassisk
1960 ialls snl Stasjonssnen 55 Dermesui forhati mtakt med alt utsrsT men skal etter
sageodesene solpi Sanzneo med mbonnadommene Stananu men 51 op 57 umgår
benstostastown (op bron) i et helberhe adatelnomsk milte som i all bosedsak fransak
sbk det har mon uden det ble bsppet


Ren over gaten for benwastasparmalapperde to nedenie blokkene av Dififornarels
8ohgb5ggerlag Stasjonsvelen 64 op 66 Forelepp er detie det eneste av serokety
gul-llseeeebolmbyggerlag En rekke andre Olgrensendebobabypperlap i Holmenstmket
der de to nevnte bernmstasponerer sentrah plassen. har trolm nke stor sernet erch
livalnetene ved thsse borernkpene er mindre ekspooen root ver meo lydelme nok sen


fra unmdeo I trid med dene ser man jevnba at Holmen-området benynes som locabon
for fdratonspUmper og fotoopptak


Bensuistanonee fra 1963 fikk beli ove beeydnumes i lokabulmet. For mem 50-tanen


bensmstanon hadde små arealer op ver fokusen mot del iebuske rundi bdismen (en
pumpestasjon som fmntet verksted. sznorehallog senTeefolk i overall). ar 1960-tallets
stauon langt mer enn drwstoffsalp op larlsemee. Med stor plass td hoskvarer mne og
nkehge arealer ule ble frnma (6om Esso-slasprnenble kalt). raskt en vdrug møteplass for
ungdomsnuljeet Shk overiok bensmseastonenfunksjoner som hdbgere lokalbutikken
badde han På Befinamerie man hrerandre op man nnme det nye. ber var Vespa op
mekkmp CoLaog syethog Tzlens ind. med tekmske vidundere op frecnnahopturusme
var sterkere td smde pi beormsmuoven enn noe anon sted







á
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Olav Christanco


Lybekkvcien 50a


0770 Oalo


Tlf. 994130890


Oslo 26 8 2011


Vedr. Sakmr: 201109962-8


Viscr til nabovand fra Rantball AS


Jcit bar mottan nabovarsel or 2 i \70MCVIlle 411k.


Apalb•11 erder lkOdig hastverk oaed å a gjamantfon dconc riveting. så hasnak il sck a


professjoneh sekbp mra Ramball gjor scricr feit


Jeg manok forst en nabovascl der Mgebrcvet var dfflat 24.6. sl.janact dascrt 1 7 mens


daro for poststempling var 7.7 hata var Mon fcr å prcsiscrc hvinorn dato som gjakk


Somic pagekes nabommel ca2 skulle nabovancl nr I ha vam sers* ig rekommandat


blsa bteset ikke opplyser er nabovand nr 1 bare gjalek bygget på brea og ikke den


vesentlig stone sokkelkomtruksjon som inngår i nabovarsd 2.


Det sirker også lite sairm at i dco bakenforliggadc sak mnilig pbminitiniva for den


angeldeade ciadong fmnistilks det slik at gnamplanet som forsakm etablat som bakkenivk


mdcbgbacn cr tramekkket pa en brokonstruksjon som ligger 4-5 meter over det reefie


bakkcnivå Ved å fortegne realitetax i denne saken oppnår sokant at deres planlare


hoyhusbebyggelse freenstår som å ha et lavere anntall etasjer enn dci egentlig har.


Vi. som har bodd i nabohusa i alle åt vet at vi bor i et dalsokk som fornater videre nedova


men Makratekkag Deo virkeigheten vi i allc år bar levd mcd er at baninstasjonen stk der


oPPc på brotn.
Rives bensinuasjonen. i strid med lokale interesser og vemeintemsser. forventer vi at Plan. og


Bygningsaatal gjamomskucr det som i bcste fall er en hals-sannhet i planinniativas


onabtetsbeskriwIse.


leg vil med dette be omat dame prosessco. som griper rachlak inn i bam unge og soksoes


livtalneter i distrikta. aredes gnadag og faglig forsvarlig. slac at alle imaessa og


imeressenter kan bli hat Bensinuasjoona har stårt da i ncstcn 50 år Til nå cr dci åle


konanxt neen god begrunnelse for at date må knares som hancsak.


Mcd hilsca


Olav Cbistensen


(sign)
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OlnChnstensen
Kultmlustonkerdrart


Lvbeklatnen50a
0770Oslo


Tlf23221515


Mob99480890


Oslo2782011


TilOslokonumme.Plan-ogBygnusgsmaten
TdOslokomonme.Byantilnamo
TilFortalynimeimerkeforeningeniOslo


IkdrorrodeGnr.32,Bor.626.Oslokommu•uplaolagtrniornhak.
RambouNorgeASforbeetderpåvegneavEssoNorgeASrwmgavStasmownen55
Gor32alr626.Oslokommune


DadnbantbsenHolmenbleutbyggetogfiremannholmermedlamellMokker.rekkehus
1950-kreoemmakkenbn.smsironeniSusposveten51byggetIfuolczsad
Talbppå1960-talletbledetbyggetetsurrebmanleggfraStasmosymen51-57som
mufannenrekkemenngsarealer(overMakrellbetken)Sammenmednenngvarealene
Stasronsveseu51atmordedeneenkbmgeavornmesdnvendeiområdei
SomleddIutbygmernavbroenbkdeti1963byggetennybetumstayoniklassnk
1960.tallsstd,Stayennvelen55Dennestkfolukitmuktmedaliuistyrmenskaletter
ygeudeveresolgiSammenrnednabomendommeneSusjoinvereo51og57amgår
bensttutasjonen(ogbroen)nbelbethearknektonukmiljesonnallbovedsakfremstk
shkdetharmonsalendetblebygger


RenovergatenforbensmstayoneohmkrdetooederaeblokkeneasLIWornarers
BaligingteriagSayoussness64og66Forelaptgerdettedetntesteavstrokets
ged-lhietebohgbyggerbgForekkeandreolgrensenkbokebyggerlapHolmertarteker
derde10nevatebensunotsronerersennaltplassenhartrohrthkestorverneserell
Kvabtereneveddtssebreenslageneeromalreetsponenmotretmenndelmenoksen
freimsafen1trådmeddetteSemanrenthesFlohren-onirldetberultessomloranon
forfilmzonspillingeronforoopptak


Bensaranmoesfra1963fikkbehoyebetydnrogerlokalonlkerFormeos50-1allets
bensmstauonhaddesmåarealerogvarfokusenmotdetlekmskerundibilismen(en
pumpestayonsomhonterserkstedsmerehallogsenårefolkIoserall)sra.1960.tallets
stasmolangtmerenndnystoffsalgoebilsensreMedYorpiasstdboskvarermneog
nkehgenalertuebleBerraa(somEsso-szasfronenblekalt)rasktenvdrupmotepbssfor
sagdomymEnetSIAosertokbensmsksymenfwakstonersombdhpereInkalbuakken
haddehanPåBennamanemanhverandreogmannisnederosebersarVespaog
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mekkmp Cola og stekkmp Telens Ancl med tektuske nduodere op fremndereartnusme
var sterkere 1d stede på bensmstamonen enn noe annet sted


Områdel som bl a omfatter deler av Lybelimmen og Stamonsveten mgjor et helhelm op
verdsfulh område som forhener å bli senost yurden for gul hste strokbeyanng, både de
enkelte boreltslag og sammenhengene de ulgter og magår i Ikke tuelder delle de to
bensmslamonene som fremsiår mwri beslektet med strt oppnoneb pe uttrykk op i rydelig
sammenheng med bebyggelsen omknna


Namonalt finnes del neppe større områder med 50-tallsbebyggeIse i Norge etto Hormen
Vemevercben forsterkes i vesenthg grad as al bebyagelsen gtemnomgående feemstår shk
de morde nmdt 1960 Ingen "fuglekasseverandaef , intreu oybygg og muumall med
endruiger på så vel firemannsbohger som lamellblokker og rekkehus
50-tallels Holmen representerer eu tektig epoke av vår kulrodusione Helbetlighelen op
de mange uhke bofonner og bygnmgsmemer mer at shaket forleller mye om så vel
byursokImp som sostalluslone i denne sakttge penoden av ulmklmgen av del moderne
Norge


letrvil på det mes1 umslendige aumode om at dei las noM endtge skret for å kartlegge
disse yernes erthene sl dcal en eyenifiell avgtorelve om nvomgrullatelve v Stestonss eien
55 op nybygg ale blyr fanet ulen releyante mstansers ktennskap og vurdennp


Med verudig hdsen


Olav Chneensen (sten
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Fra Harnt.41[L':r1a< :c.rn]


Sendt 26 r...gt,st 7011 73 51
Til. FT.TPc,.irnotta


Emne 2C.1109562 Gnr 31 Bnr 62e,


Vedlegg !,oln en Monsilerbickker pdr: ATT00001


Hei


rkkr, do Irerreo 1.derrehlo Akenep Holmen!!


-


FORHANDSUITALELSER
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Oslo kommune
Bymiljøetaten


miljovla len Besol.saM0sse Tel cloa 02 180 Bankn ao 1315 01 03376
02 Telelaks 23 19 30 00 Org m 996 922 766


IsLadres
00010106703 Iniermad I-poan pumnimak(dMm uslo k0nanune nu


0609 Onl 0 Iniemea n.bninoslu kummium no


ARCASA arkitekter AS


Sagyeien 23 C III
0459 OSLO


v/Eivind Ring
Dave 06.022012
I/eres re( V ar te I I •02496-1 Saksbeh. nma hahm Krinaslad


Org. esbee Uvedidng
Arkivkode: 5 12


TI1 23193192


VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING - STASJONSVEIEN 55 GNR/BNR
32/62
Vi viser til mottart varsel om igangsan detahregulering.


Bymiljoetaten gav innspill i forbindelse med planinitiativt ou vi oppreitholder disse. I våre


uttalelser bemerket vi blant almet at de lokale forholdene for gående og syklende bor belyses
gjennom planarbeidek og at behovet for/mulighetene for en offentlig sikret gang- og sykkelvei


bor vurderes.


I den oversendie beskrivelsen er den kommunale gang- og sykkelvelen foreslått viderefort frem


til Stasjonsveien 55s adkomst. Dersom en slik losning velges gang- og sykkelveien fores


hell frem til Stasjonsveien, og den må være atskill fra adkommen med en buffersone på minst
en meter.


Ved denne losningen vil vi anbefale at det legges inn en rekkefolgebestemmelse som sier ar
gang- og sykkelveien skal etableres frem til Lybekkveien for midlertidig brukstillatelse kan gis.


I forbindelse med gjennomforing vil det da måtte foreligge en utbyggingsavtale mellom


utbygger og kommunen.


Vi anbefaler at losningen for en offentlig gang- og sykkelforbindelse mredes og bearbeides


videre i planarbeidet.
Med vennlig hilsen


Solveig W. Renestol Janina Frahm Kringstad


seksjonssjef overingenior


Godkjent elektronisk


2
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Oslo kommune
Vann- og avlopselaten


Arcasa Arkitdaer AS


Sagveien 23 C 111


0459 OSLO


Omo: 31.01.2012


Deresref VAr ref. Isaksor Saksbeh Arkivkode:


I 1/04170-4 OcId  ar Korsvik. 4735412.5 512 1


GNR 32 BNR 626 • STASJONSVEIEN 55 VARSEL OM IGANGSATF


DETALTREGULERING • FORHÅNDSVARSLING


Vann- og avldpselaten viser til Dercs tnev daten 1301.2012 angående Stasjonsveien 55,


Holmen —varsel om igangsatt detabregulering.


Som det går fram a edlagte ledningskan ligger det VA-ledninger i planområdet som


riltakshaver ma ta hensyn til under dentbreguleringen Hus og konstruksjoner må flyttes slik at


de kommer minst 2 meter fra ekstsierende ledningsanlegg. I tillegg må kdningene under


utbyggingen sikres slik ai de ikke får skader eller følgeskader.


Ved urbygging vil det bli stilt krav om lokal håndtering av overvann, takvann og drensvann. Vi


her derfor om ai krav om lokal ovenannshåndtenng las inn som et eget punkt


reguleringsbestemmelsene. V i anbefaler at fordrøyning av oyervannet ses i sammenheng med


utomhusplanen og at takvann og overflatevann f.eks fordrøyes i en ovcrflatedam eller liknende.


Til orientering har Vann- og avløpseimen utarbeidet en veileder som kan lams ned fra vår


heimeside_


Med hilsen


Ellen Dahl


prosjekaavikler byutvikling


Avdeling plan og prosjekt


Svein Oddvar Korsvik


konsulent


Godkjent elektronisk og ekspedert i papirform uten underskrift


Vedlegg: I


vom.e....bpseez INcalresse: Tetclon 02 15a)Halkpro 1315 01 01462
Pose1551554704 5.515elbeegTeklal. 21.3 705005[55. 5551111555595511/2A
0926051aE-F55.5 pa5rtweul.@••5 oslalacee
11~55at,Inerrn 5.55kanmune-en
Henlelin p55 5
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From: Ban Erekke
To: Eiond Eang
Sobject Bydel Vesfre Aker 5Docesveen 55 - grr 32 tor 626 - varsuf orn oangsan detaregulenno -
forhardsvana
Date: L fetrua 2012 12:02:49
laladtmenea: urnage00Loig


Omsorgsbygg Oslo KF (08Y) har mottatt varsel om igangsan detabregulering. for ovennevnte
eiendom.
OBY unaler seg til forhåndsvarslet ut fra sin ansvarsområde som eier. fon alter og utvikler
kommunale formålsbygg som bamehager. omsorgsboliger og sykehjem
Gårds og bruksnummeret til Stasjonsveien 55 er ifolge vårt planoebsystern 32/626. så sisie
siffer er falt ut i varselbrevet.
Planinitiativet ser ikke ut til å ha særlige konsekvenser for våre eiendommer eller interesser.
OBY har derfor ingen yuerligere bemerkning til varselet.
Til Kopimonakeme:
Forslagsstiller ARCASA arkilekter AS onsker på veene av Holmen boligutvikling AS å
omregulere eiendommen som i dag er regulen til bensinstasjon (3.2 daa) med tanke på å bygge
boliger og parkering (4 300 m2 BRA og ca. I 650 m2 under bakken).
Med venrdig hilsen


Bjern Brekk•


ProsjektutvIkler


Prosjekt og utviklIng


Omsorgsbygg Oslo KF
Telefon dln•kte: 95 48 18 05
Sentralbord: 23 48 80 00


E-post: blombrekkeEobv.oslo.kommune.no 
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Oslo kommune


Reaavasjoesetaten


25 1»


Arcasa Arknekter AS


Sagveien 23


0459 OSLO


flow 2301 2012


DErcsref V lz tel (s~1 Salislat Artntede
2011014574 Si Ilzrese Flan Lan 234183771 512 I


REGULERINGSSAK STASJONSVEIEN 55 - VARSEL OM IGANGSATT
DETA LIREGULERING - SVARFRIST 3 UKER


Renovasjonsetaten (REN) viser til deres brev av 13.01.2012.


REN har føleende bemerkninger vedr. nm)vasion:


Når nye boliger byggcs må følgende tas til enerretning: -Renovasjonsforskrifter for Oslo


gjeldende for forbruksavfall". sami krav og anbefalinger i "Veileder for plassering av
avfallsbeholdere". hnp://www.renovasionsetatemoslo.kommune.no/ For innid 40 boenheter
anbefales en løsning med beholdere/containere plasson i avfallsrom eller i avfallshus. For 40-
150 boenheter anbefales dypoppsamlingsløsmng.


Renovasjonsetaten har ei lovpålagt ansvar for å sørge for innsamling av husholdningsavfall.


Nted ngslivet er imidlertid ikke omfanet av dene lovverket. Derfor vil REN prestscre al
husholdningsavfall og menngsavfall ikke må blandes sanunen_ Alle nsOngsvidtsombeter må
opprette egne avfallsordninger på egne standplasser. Nzeringsvirksomhelen stk fritt til å velge
hvilken avfallsaktør som skal håndtere dercs avfall. Dersom meringsvirksomheten onsker
kundeforhold i REN må det sokes orn dette Kontaktperson i REN cr leamleder Siri Therese
Flatnrne-larsen, telefon 23 48 37 73.


Det må siktes al renovasjonsbi ler har tilgang til omluingliggende boligeiendommer både undcr
og etter arbenl, slik at den lovpålagte avfallshåndteringen til RENs kunder kan utføres på
forsvarlig vis.


Med hilsen


MkatePrz Rekennsericionn CrVili


Sin Thcrese Harnme-Larsen Kristine Haugen
teamleder saksbehandiCT


NeLmIrøse Crianseyonn Snaret./J 02an
Pcact .1513N,daien Gjerdnunsve,10B NO976120on Kffidffiar 134/136ft,
640.1051.0 Eimai pornaualLten odoImmmsemo Telerala 2343 3601
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Areasa arkitekter as


Sagveten 23 C 111


0459 OSLO
Dere. rel Dere6 dmo Val rel NaksbehandIer Daia
13.1112111221112 1904-2 lomon Meisdalen 30 01 21111
Pamadresse.
Pombaks 8111
01132OSLO


liewLaadremse
TordensEolds gi 12
Inngang namden


Telefon 11 (6135 FE
Telefaks 22 (is 36 56


Imemen
6 a 6 5 Ikesmannen nc (1.1M1s kerhus


SaksbÅandler lomem MersdaIen


Direkte telefon 326E3-o6
Eisom gesunonak a fnEa no
Org nummer NO 94-61 31,4


Oslo kommune - Stasjonsveien 55 - gbnr 32/62 - Reguleringsplan -
Fylkesmannens uttalelse
Vi viser lii brev fra .Areasa arkitekter as av 13.01,2012.
Formålet med planen er b gging ca. 50 boliger. V i forutseuer at reguleringsplanen hli
ularbeidel i samsvar med overordnede plancr.
FyIkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor
vare ansvarsområder Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrele
merknader.


Aktuelle overordnede foringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev iii kommunene av 13. mai 2011
(ww  %.finoa.no. under.1areal og bygf ) samt i 111\lasjonale forventninger til regional og
kommunal planleguinf av 24.6.2011(www _planleggingmo).
Med hilsen


Ilonorata Gajda Jostein Meisdalen
etter fullmaki rådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Stasjonsvelen 51-53 Stasjonsvelen 51 G. 0374 Oslo


ARCASA arkitekter AlS
Sagveien 23 C 111
0459 Oslo
MOTTATT VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING


Oslo 11 01 2012


Med henvisning til kunngjonng varsel om oppslart av detaljregulenng Stasjonsveien 55
Holmen. Bydel Vestre Aker. gnr 32 bnr 626 Oslo har vi folgende opplysrunger
1kommentarer som folger
Med henvisning til gjeldende reg kart fremkommer at var eiendom Stasjonsvelen 51 53
127 995 og 27 1255) ligger nord-ost for omsokle detalj-regulenngs -kunngjoung og i grenselmje
med omsokte tomt eiendom
I den forbindelse har vi tinglest bruksrett iservrtutt) for adkomst og vei til var eiendom
gnr bnr 27 1255 og dermed overste etasje i var eiendom Denne adkomstve) ligger h h v pa
den omsokte tomt og var egen elendom med adkomst fra Lybekkveien Denne veien ma
opprettholdes ihht tinglyste heftelser vedrorende adkornsl bade for Stasjonsvelen 51 53 og
55
Vi gjor samtichg oppmerksom pa at var elendom Stasjonsvelen 51/53 er en kombinert
forretrungs og boligelendom hvor bolig-delen med lehigheter ligger ost for omsokte eiendom og
vil bli berort av all form for hoyhus og utbyggrng vest for denne boligdel
Vi henstiller til la ARCASA arkitekter A S a fremkornme med korrekt tverrsnitt langsrutt av
nuværende tomt med bebyggelse sammen med cote hoyder i forhold til en fremtidig planlagt
utbygging hkeens med cotehoyder angitt


Pr pr Stasjonsvelen 51 153
Knut Ramstad


Kop til styret i Stasjonsvelen 51
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Arcasa Arkitekter A/5


Eivind Bing


Sagveien 23C III


0459 - Oslo


10.01.12


Snippen Sameie


Anders Brodal Ruud


Stasjonsveien 57


0771 - Oslo


Vedrorende detallreoulerinosolan for Stasionsveien 55


Det vises til kunnpjort detaljreguleringsplan i Aftenposten onsdag 21.122011.


Snippen Sameies eiendom grenser fysisk til Stasjonsveien 55 mot øst, og vi tillater oss herved


å kommentere, og stille spørsmål ved, den midlertidige detaljreguleringsplanen Fra Arcasa


Arkitekter NS.


Innledningsvis har vi forstått det slik at flere momenter i eksisterende detaliregulenngspIan


som foreligger pr i dag ikke anbefales gjennomført av Plan og Bygningsetaten.


Brevet inneholder derfor kun viktige innspill om grunnleggende faktorer for oss som


naboeiendom, og som vi forutsetter at Arcasa tar med i sin videre planlegging for nybygget.


Det er spesielt to forhold vi ønsker å belyse her.


I henhold til eksisterende detaljplan ser man at adkomstvei for biler og videre nedkøringen


til garasjeanlegget er tenkt lagt ned helt inntil grensen på vår tomt. Dette gir en inn / ut-


kjøring i Stasjonsveien meget nær en sving, noe som vi anser som trafikkmessig uheldig.


Dette er nærmest mulig våre estvendte leiligheter i sameiet, og en slik nedkjøringsvei vil


klart medføre ekstra unødig støy og trafikk for disse. Det presiseres også at vi har vår


hovedinngang til samtlige leiligheter her.


Vi ser derfor at innkjøringen bør flyttes og legges inn midt på tomten i Stasjonsveren 55_


Mest praktisk kan eventuell nedkjøring legges inn mellom nybyggene, slik at kjøringen


foregår inne på egen tomt, og derfor i minst mulig grad legges til sjenanse for våre


leiligheter. I tillegg vil mekanisk bråk fra eventuelle automatiske garasjeporter på samme


sted medføre det samme.


Vår anbefaling er derfor at innkjøringen og nedkjøring må flyttes.
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Vi motsetter oss forslaget om al kom mende nybygg skal bygges i 7 etasjer.


Dette aksepteres ikke gjennomført av flere grunner.


Uavhengig tiltenkt plassering av et så høyt nybygg, vil våre østvendte leiligheter oppleve å få


gjenboere.


Utearealet på vår tomt vil i P40. få sterkt redusert utnyttingsmulighet dersom nybygg bygges


i 7 etasjer_Arealet ligger allerede naturlig lavt i terrenget, og på denne delen har sameiet om


sommeren friluftsareal, med benker og gode eksisterende solforhold.


Uansett tomteplassering av et så høyt nybygg vil det få ugunstige forhold til vårt trteareal.


Det nye bygget, uansett struktur, må derfor ikke bebygges med mer enn maksimalt 4 etasjer.


Dette fra terrengnivå og ikke eksisterende betongplatting


Det synes videre at to tiltenkte høyhus på en så liten tomt heller ikke vil ha tilstrekkelig luft


og friareal rundt seg grunnet tomtestørrelsen, og er av en slik art som vil skape et uheldig


bilde i nærornrådet.


Spørsmål til Arcasa. Er det tiltenkt at det lages felles takterrasse på nybygget?


Vi imøteser ny detagreguleringsplan i mars måned da denne er kommet i gang, samt sol og


skyggediagrammene slik som krevet i området og prosessavklaringen under pkt. 6.2, og tar


forbehold orn ytterligere kommentarer til denne da.


Med vermkg hIlsen


Styret i Snippen Sameie, på vegne av øvrige andelseiere.


C
Ole Kristian nuer


Styreformann


Bjørg Stryken


Styremedlem


QSA61(00-2


Reidar Efraimsen


Styremedlem


Anders B Ruud


Varamedlem


gopi: Plan og Bygrungsetaten og Bydelsotvalget ved Bydel Vestre Aker.
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From: Eivind Bing
To: "Ragnar Myklebuse
acc: 'Tom Andre Svenning-GuIrver; "Jan Enk Beyurn"
Subject: SV: Planarbee StaDonwelen 55
Date: 21. desember 2011 14:36:00


Kunngjøringen i dag var kunngjøring om oppstart av regulering


Når prosjektet er mer konkretisert vil naboer, bydelen, kommunale og statlige etater motta et
forhåndsvarsel med illustrasjoner av prosjektet.


På bakgrunn av dette vil man kunne uttale seg til prosjektet.


Senere vil prosjektet - med illustrasjoner bli lagt ut til offentlig ettersyn.


Med vennlig hilsen


Eivind Bing


ARCASA arkitekter AS
Fra: Ragnar Myklebust [mailto:r.b.myklebust@ifikk.uio.no]
Sendt: 21. desember 2011 14:20
Til: Eivind Bing
Emne: Planarbeid Stasjonsveien 55
Jeg viser til "Varsel ont oppstart av detafiregulering", publisert i dagens Aftenposten.


Jeg ber om å få tilsendt eksisterende og kommende tegninger i forbindelse med


utbyggingen av tomten - jeg amar de foreligger som .pdf-filer.
Med vennlig hdsen


Ragnar B. Myklebust
Farstelektor Ragnar Braastad Myklebust
Institutt for filosofi, Ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Department of Phllosophy, Classles, History of Art and Ideas, Ui0
Telefon 22 85 75 45 i950 798 13
Faks 22 85 75 51


Georg Morgenstlemes hus, 4. etasje, rom 444
Boks 1020 Blindern


0315 Oslo
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From: F


Subject Staskonsaelen 55 Holmen b plan arr urbkgging Sak 201109962
Date 17 Januar 2012 03 32 34


ARCASA arkitekter AS


v/Eivind Bing


Naboaksjonen mot Monsterblokker på Holmen ber om at det tas


hensyn til følgende:


Boligområdet Holmen har lavblokkbebyggelse med 4 etasjer som


maksimal bolighøyde. Unntaket er høyblokken Stasjonsveien 57


med sine 7 etasjer. Denne blokken har ytre mM på ca 400 m2 og


er plassert på en tomt på 3.800 m2.


Stasjonsveien 57 må ikke danne grunnlag for høyde på utbygging


av Stasjonveien 55 som har en tomtestørrelse på ca 3.100 m2. En


heyblokkbebyggelse som Solon Eiendom planlegger vil gi skygge


og innsyn for naboer på alle kanter. Kvaliteten på uteområdene vil


bli kraftig redusert. I tillegg vil en slik høyblokk ble et uskjønt og


dominerende fremmedelement i et nærmilje hvor ingen bygg er


nyere enn 50 år.


Nærmeste boliger til Stasjonsveien 55 er Luftforsvarets


Boligbyggelag som er plassert på Gul Liste. Heyblokker eller


massive langblokker vil rive opp og forstyrre den verneverdige og


unike 1950 talls bebyggelsen. Hele Holmen er solrikt, grønt og


luftig med store utearealer og god avstand mellom lavblokkene.


Solon Eiendom ønsker å bygge minst 40 leiligheter fordelt på to


høyblokker. Det er mer enn det dobbelte av Lybekkveien 50,


nærmeste nabo mot nord, som har 3 etasjer + underetasje mot


Stasjonveien 55. Leilighetene i Lybekkveien 50 vil miste sin


formiddagssol og utsyn mot syd. Denne eiendommens uteareal vil


ligge i evig skygge.


Innkjøring fra Stasjonsveien medfører biltrafikk over fortauet på


en hovedskolevei for minst 4 skoler og enda flere barnehager.


Innkjøring fra motsatt side, den svært smale Lybekkveien, vil føre


til et stort antall biler på et uoversiktlig område hvor det også


ferdes mange barn.


Vestre Aker har opplevd en kraftig tilvekst av nybygg rundt


trafikknutepunkt som Vinderen og Røa. Ingen av disse stedene


har fått høyblokker av en slik størrelse eller høyde som det


Arcasa prøver å få godkjent på Holmen. Holmen er langt fra noe


knutepunkt, snarere et lavhusområde med en 7-banestasjon noen


hundre meter unna.
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Dagens bensinstasjon i Stasjonsveien 55 ligger på en bro. Under


ingen omstendigheter kan toppen av broen danne bakkenivå for


høyhusutbyggingen som Arcasa prøver å anføre.
I Område- og prosessavklaring fra PBE anbefales det ved et


lamellblokk alternativ en høyde tilsvarende områdets


maksimumshøyde på 4 etasjer samt lengde tilsvarende etablert
bebyggelse. Naboaksjonen vil på det sterkeste oppfordre til at


dette blir det maksimale alternativet. Utbygging av en eller to


høyblokker vil vi på det sterkeste fraråde. A få et mini Barcode på


Holmen er nærmiljøet ikke tjent med.


Arcasa og Solon har allerede på et tidlig tidspunkt opplevd massiv


motstand mot utbyggingsplanene fra nabolag og bydelspolitikere i


Vestre Aker: Det er krystallklart at slike mastodonter er totalt


uønsket på Holmen.


Vi oppfordrer til at arkitekt, utbygger og PBE tar nøye hensyn til


dagens beboere og framtidig bomiljø under den videre framdriften.
Holmen, 16. januar 2012


På vegne av Naboaksjonen mot Monsterblokker på Holmen,


H.O. Riiser
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From: sten.hoggemsnes(Ancrdetoom
To: Arcasa. Earind Brno
ge posmnonakDpbe.oslo.kommune no; stellegAonIne.n0; olav.chnsIenæn@Aosvons;
herman lervng


Subaect Oslo Kommune Plan og bygrungetatel Saksnr 201109962 STASENSVEIEN 55 Gnr.32 Prir 626 GsloVEDR
VARSEL 014 OPPSTART AV DETALREGULERING
Date: 13 januar 2012 11:36:44
Attachmenb: STASJONSVEIEN 55 VEDR VARSEL OM OPPSTART AV DETALIREG(JLERING.pdf
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ARCASA arkitekter A/S Oslo , 1101.2012


Sagyeien 23 C 111,


0459 Oslo


Oslo Kommune Plan og bygningetaten : Saksnr 201109962 - Gnr.32 Bnr 626 Oslo


STASJONSVEIEN 55: VEDRØRENDE VARSEL OM OPPSTARTAV DETAUFIEGULERING


Viser til ovennevnte varsel, og vil anføre følgende:


Det er vanskelig å tolke den situasjonsbeskrivelse som ARCASA arkitekter legger til grunn annerledes enn at


den nå nedlagte Esso-stasjonen fremstilles som å ligge på bakkenivå. Dersom dette er korrekt må det bero


på utilstrekkelige forundersøkelser.


Bensinstasjonen er bygget på toppen av en bro. Denne broens bakkenivå er ikke vanskelig å fastslå, det


følger bekkeleiet til Makrellbekken fra nordsiden av Homen T-banestasjon og går i nordvestlig retning, under


broen og mellom Stasjonsveien 57 og Lybekkveien 37. På oversiden av broen (Lybekkvei-siden) er bekken


lagt i rør og det lille dalsøkket er gjenfylt. Dette er det bakkenivå vi som bor her lever med som det faktiske


bakkenivå. Vi ønsker å fastholde at det er bakkenivået for denne eksisterende bebyggelsen at et


byggeprosjekt må ta sitt utgangspunkt. Ellers vil planarbeidet baseres på en fullstendig mangel på respekt for


den verden vi som bor her lever L


Om de fremlagte planskisser for Stasjonsveien 5S realiseres, vil det være et mareritt for beboere i de


nederste etasjene i Lybekkveien 50; det blir som å legge seg til å sove i et solrikt og grønt område og våkne


opp og oppdage at solen bare dukker opp midtsommers. Verst rammet vil de bli som har liten


bevegelsesradius, barn og gamle.


Vi vil anmode dere om følgende:


At utgangspunktet for høydeberegninger tas fra det bakkenivå som gjelder for de


menneskene som bor her_


At antall etasjer ikke overstiger den bebyggelsen som et nybygg forholder seg til, dvs.


lamellblokkene Lybekkveien 44, 46, 48 og 50.


At dere utarbeider korrekte oversikter som viser hvordan lysforholdene 1 Lybekkveien 50


påvirkes av den planlagte bebyggelsen. Dette vil gi en indikasjon på endringer av livskvalitet


for barn, voksne og gamle i gården.


For Styret i Lybekkveien 50


Stein Heggemsnes (styreleder) Olav Christensen (styremedlem)


steheg@online.no olay.christensen@ikos.uio.no


(sign.) (signj
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ARCASAarldtelrter AS
Sagvelen 23 e 111


0459 Oslo


Oslo. 27 022012


Kornmentarertil forslagom detagreguleringGnr.32/626 Stasjonsveien55


BAKGRUNN


Benst nstamon en i Stasionsveien 55 pållolmen legges ned etter å ha vært drifi. siden


1963. Esso Norge begrunner salget med at inntjeningen på bensin er langt mindre enn


hva salg av ciendommen vil gi. Tomten er derfor solgt og bymelskal rives.


flensinstamonen i funkisstil hle dessverre ikke funnet verneverdig av flya nt ikvaren.


Dermed mister det autentiske 1950.talls miljøet på llolmen'Renna', sam har vært en


viktig møteplass og servieefunksjon for ungdom og bebocre i streket i mange når.


Kjøper er eiendomsfirmael Solon med finansmannen Tor Aksel Valdherg som


maloritetseier Solon har satt igang omreguleringsprosessen fra bensinstasjon til


boligblokker ved hjelp arkitektfirmaet Areasa_


1 kjøpskontrakten ESSO hadde lagt ved prospektet, stod blant annet å lese:


5 Det skal frernirden rkke bygges barnehage/lekeplass..kelljern med langtidsbaende


eller hknende på erendammen. Der er heller ikke tillatt å bygge appholdsram under


bakkentvå.


Al ikke eldre "langlidsboende" skal tillates, muligens av forurerst ngshensyn, men aL det


samtidig kan bygges leilighetersynes ikke umiddelbart forståelig.


STEDETS KARAKTERISTIKA


Omkringliggende bebyggelse til Stasionsvcien 55 består av et Lidstypisk og belhellig


mille som hle hygget ut på slutten av 1940- og begynnelsen av Tvers nver


veten ligger to blokker i Luftforsvarets Rolighyggelag som er oppført på Oyannkvarens


gule liste. Nabolaget er for oden å se i NRKs storsatsing Erobreren, som autentiske


1950/60 talls kulisser


Med unntak av naboblokken i Stasjonsveien 57, som ble bygget på slutten av 1950 tallet.


er ingen blokker på llolmen høyere enn 4 etasjer.


Stasjonsvelen går over en bro mellom nummer 53 og 57. Rensinstasjonen er bygget i


høyde mcd brocn, over en garasje. Det er på det høyeste 1-5 meter fra brodekket og ned


til hakkenivi


PLANINITIATIVET


1juli 2011 kom Areasa med sitl første forslag til regulering: på den 3.100 m2 store


tomten ble foreslått bygget enten 2 høyblokker eller en lang blokk/skivehus.


Arkitektene benevnte brodekket langs Stasjonsveien for bakkenivå, og plassene i


planinitiativet 1.050 m2 forretningsdel i første etasje og "lo leiligheter over Grøntareal i


to.blokkalternativet ble lagt over forretningsdelen,mellom de 10 tårnene. Parkering ble


foreslått lagt under forretningsdelen. på det som er som er reek bakkenivå
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Inn- og utkpøring ble foreslånsamlet i en avkjørsel på tomtegrensen mellom


Susjonsveten SS eg 57. Det er påpekt telligere atdette vilmedføreatall trafikk tilog fra


de rye boligene vil gå over et fortau ved inngangen til en uoversiktelig sving. Denne


delen av Stasjonsvmen er en av hovedadkomstene for 4 skoler og Ilerebarnehager i


området Med 743000 biler som passerer i døgnet vil inn og utkjøring dessuten kunne


føre til mange farligetralikksituasjoner.


INNSPILLFRA NABOSAMEIER - PBEs YURDERING


Arcasas megablokk-forslag forårsaket et kraftig naboengastement ikke bare fra de som


ville få nærgående gjenboere i tårnbyggene. men Fra hele nabolaget, som så det unike


bomiljøet på llohnen truet ved enten & stor "monnerblokk eller en høybus/Barcade-


løsning for dette Idle miljøet på liolmen.


Bydelspoliti kerne i Vestre Aker motsane seg også forslaget. I både Byutvikling miljø og


samferdselskomiteen ng i Bydekutvalget bledet i august 2011 fallet enstemm gge vediak


som ba fotslagsullerne komme tilbake med forstag om to lavblokker med gode sol og


lysforhold mellom bygningene. Det ble også pnengtert at høyblokken i Stasionsveien 57


har vesendig mindre utnyttelse av tomten enn planinitiativet for Stasjonsveien 55.


I oppstartsmøte mellom Arcasa og Plan- og bygningsetaten (PBE) i november 2011


konkluderte PBE med at Arcasas forslag om forretningsetasje var dårlig tilpasset


landskapet og ville gi dårligesol- og lysforhold på uteområdet Det ble derfor ikke


anbefalt av PRE. V idere forutsatte og preskerte PBE at bebyggelsen. i et nyu forslag ble


plassen direkte på terreng for bedre landskapsmessig filpasning.


NYTT FORSLAG FRA ARCASA: DETALIREGULERING


I denne forbindelse merker vi oss følgende:


I Arcasas omarbeidete forslag til deuhregulering frajanuar 2012 er fortsatt ikke bygget


plassen direkte på terreng, men lagt i høyde med brocn hvor Stasjonsveien går, altså


nere meter over det reelle bakkenivåel Arcasa henevner broens nivå og kotehøyde for


"på bakkerr. Selv om forretningsetasjen er tatt vekk i forslaget av 13. januar er det nye


forslaget fortsatt en lokkløsning", med et kunstig terreng mellom de foreslåtte blokkene


snm blir liggende over en stor felles garasjeløsning med plarlagt plass for 45 biler. Nå er


dessuten antallet planlagle leiligheter økt til 50.


Punkthusene som er foreslått I utkastet til detahregulering blir liggende uvanlig tett, selv


i moderne Gslo-sammenheng. Ingen steder i ytre by er punkthus lagt så nær hverandre


som dette. I bydel Vestre Aker er det heller ikke noe sued bygget høyblokker som de


foreslåtte i Stasjonsveien 55. selv ikke i den senere tids "fortetrungsperiode".


Blokkenes lolavtrykr/grunnflate er ikke endret selv om dette var et klart krav fra


Pl3g Arcasa oppgir grunnflaten på hver blokk til å være 317 m2 med tillegg av minst 45


m2 for de 4 halkongene i hver etasje (det siste vurdert etter situasjonsplan ag prospekt).


Samlet bebygd areal (BYA) for begge bygg vil bli nær 750 m2. Dene er voldsomt i


forhold til a II øvrig bebyggelse i nabolaget der mindre og langt lavere blokker uten


unntak er plassert på større tomter.
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Arcasas forslag til detaljregulering fra 13. januar lider dessverre under mangler som


fraværende korrekt tverrsnitt/langsnitt av nåværende tomt med bebyggelse og
cotehøyder i forhold i dag og til framtidig planlagt utbygging.


Knut Ramstad, en av eierne av naboeiendommen Stasjonsvcien 51/53, har tidligere bedt


Arcasa om å fremkomme med korrekt tverrsnitt /


Langsnitt av nuværende tomt med bebyggelse, sammen med cole høyder, i


forhold til en frembdig planlagt uthygging.likeens med cotehoyder


angitC Så er ikke skjedd, og forslaget til detaljregulering lider


under mangel på dette


Stok vi vurderer det er Stasjonsveien 55 ikkeegnet til en form for utbygging og


utnyttelsesgrad som Solon Eiendom ønsker seg og Arcasa legger opp til. For å få plassen


to Imyhus på tomtens 3.100 m2 trekkes høyhuset mot øst hett ut li101 naboeiendommen


- over en innkjøring til leielokakr under broen - og vil framstå som en høy og kunsbg


nærgående mur snm Inkaltopografien dirlig tå ler. Løsningen vil danne et særdeles


uheldig fysisk nærmiljø (et "juy'i det gjenstlende området bak broen.) Dette bygget vil


også komme særdeles nær boligbygget i Stasjonsveien 51/53.


Selv nm forretningsdelen er ljernet etter påtrykk fra PBE, er bygningenes opprinnelme


høyde beholdt; det er hare lagt til en holigeusje ekstra. Iløyhuset mot øst er foreslått


med 6 etasjer fra toppen av broen, i tillegg kommer underetasjen som strekker seg 5


meter over terrenget, Med garasjeanlegg blir denne blokken over 22 meter fra bakken


oR oPP-
Blokken mot vest. nærmest høyhuset i Stasjonsveien 57, er foreslått med 7 etasjer pluss


garasjeanlegg, og vil nærme seg 25 meter over terrenger Nybygde fonetningsområder


rundt Itåta og Vinderensenter har ikke så høye hus Vi må til Barcode i Bjøryika for å


finne høyere nye hygn inger i Oslo Og Flolmen er slett ikke nne knutepunkt, men et


lavhosområde med en T-hane stasjon noen hundre meter unna.


Vårt lorslag er at tomten bebygges med en lavblokk på maksimall fire etasier lagt


direkte på terreng og at parkeringen legges i en kjelleretasje under det reelle terrenget


(graves ut). En slik blokk hør legges parallelt med og ikke lenger i utstrekning enn den


nærmeste bygning mot nord. Lybekkveien 50. En slik mulig løsning antydes også av PBE


i deres vurdering av planinitiativer Avhengig av antallet leiligheter, vil en slik løsnIng


muligens også kunne fnrsvare innkjøring til underjordisk garasjeanlegg fra nord i


I.yhekkveien, ng altså ikke nver fortauet i Stasjonsveien som Arcasa har lagt opp til.


Alternativet kunne være å vurdere to "kubiske lavblokker lagt bedre i terrenget og på


tomten enn de nå foreslåtte høyblokker - eller en form for karrebebyggelse, der man i


sistnevnte løsning ville kunne ivaretatt muligbeten for et skjermet. grønt uterom.


STASIONSVEIEN 57 OG 55 - HISTORIKK


I sin tul ble høyblokken. Stasjonsveien 57, tiltau hygget fordi den hadde et tomteareal på


6_900 m2. Dette inkluderte arealet bensinstastonen nå ligger på. Tom tearealet


Stasjonsymen 55 ble senere skilt ut og regukrt til bensinstasjon med servirefunksjoner,


da det var behoy for slik virksomhet i nærområdet. Stasjonen ble anlagt med en lav


bygningsstruktur. Del er et paradoks at høyblokken, som hadde et stort friarea I rundt
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seg som en torutsetning for å bli bygget, i dag brukes av utbygger som begrunnelse for


anlegge to høyblokker med langt større samlet fotavtrykk og volum på et langt mindre


areal. Høyblokken, slik den er plassert, er etter vårt syn snarere etargument


for at ikke flere slike bygg bør reises i dens nærhet.


Et apropos: Så sent som i 2008 fikk ESSO, eier av Stasjonsveien 55, avslag fra PBE på


søknad om oppføring av tre flaggstenger med reklameflagg, med begrunnelsen at de


ville virke skjemmende for boligomgivelsene de skulle plasseres i, samt at de ikke


tilfredsstilte kommunens estetiske krav.


Iltbyggeren Solon Eiendom presenterer seg slik på sine hjemmesider


'Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. flvert enkelt


prosjekt cr unikt og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.


Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærnmråde. Vi


ønsker ikke for enhver pris og profiltmaksimere hvert prosjekt men sam men med


arkitekt utvikle det prosjekt vi mener er best for område"


For oss ser det dessverre ut til at Solon Eiendom i dette tilfellet ønsker å presse


maksimal utnyttelse ut av en i utgangspunktet vanskehg og liten tomt, helt uten tanke på


konsekvenser for det eksisterende boligrmljøet eller kvailtet for framtidige holigkjøpere.


I forslaget td detaljregulering som foreligger er to stedsfremmede, voluminøse


bygningsstrukturer kastet hensynsløst ned et sted de på ingen måte passer.


Dersom Solon ønsker å leve opp til sine utmerkede ord må utviklingen av Stasjonsveien


55 nå få en helt ny retning.


Verken hebnere eller bomiljø er tjen I med en mastodontisk utbygging på en liten, svært


spesiell, tomt på I Inlmen.


For styrene i 13oligsameiet llolmenskogen og boligsarneiene I.ybekkveien 44-46-40 og


50 og Naboaksionen mot Monsterblokker på Holmen


Tordl Torp-Iloite Hans-Ottar Riiser


Sign. Sign.


(BS Holmenskogen, Lybekkveien 33,35,37 og 39) (BS Lyhekkveien 44)
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To:
Cc:
Subject: 5-Js e-


Vestre Holmens vel,
v Frank Aubert,
Arnebråtvegn 95,
0771 Oslo
-1-11
A-casa ark teyter A 5
Sapge en 23 r.
0459 Oslo
Ver. Gnr 32. bn-. 62, Stasyonsvevar 55, Oslo.
Etter anmodning Ha beboere i cmradet har styet i VesHe Hb—ers vel betandlet Deres ame cr-
deltanregrering a. ne.rde e.endom.
V. har ingen motforestibr ger ti at tomten omreguleres fra bens nstasjon boloforrnå


er også pcs tbe t a: aderra: ve: med en lang blokt er foraH t. forde fcr to punkthus
1-1dIeftd r vi he uen ge a: punkthuset Stagonsveier 57 sra' gære retraggsggende fer
nydycgenes noyde Denne blokka er det eneste i omfåtet so— nar et slikt for—at. og v, må ne: OPP
IP lorgeien for å firme rce sammerbignbart.
Vi viser til yedtaket i Vestre Aker bydelsutvalg da plan rmanyet 'er Stagonsyeien 55 ble orandled
ger man glyk sterkt inn for tc layblokrer t Ipasset den bakenfor. ggende betygge ser, se— består a.


ob 5 etas:ers blokker. I kke under noen omstendigneter kar Vestre Holmens vel aUseptem b byker
på 7 og 6 etager da derte vii bigra t I et for naboene dårligere bom Ijo
Vi slutter oss til bydelens yedtak psaken, og da nærmeste bakenforliggende blokk er på 4 etager,
så kan vi ikke akseptere at det bygges noe hoyere på denne elendommen.
Oslo, den 20 februar 2012
Vestre Holmens vel
Frank Aubert
Leder
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Plan- og bygningsetaten


Postboks 364 Sentrum


0102 Oslo


Oslo, 3. juli 2014
Ansvarlig advokat: Tone Gjensen


Vår ref. 26301-501


PLANFORSLAG STASJONSVEIEN 55 - INNSPILL FRA NABOER - DERES SAK
201109962


I. Innlednin


Vårt fmna er blitt kontaktet av Sameiet Lybekkveien 50 for bistand i ovennevnte sak. Vi viser


til de siste dokumenter i saken hvor det nå ser ut til at planforslaget er kompleu og at Plan- og


bygningsetaten skal vurdere forslaget for utleggelse til offentlig ettersyn.


For forslaget legges ut til offentlig ettersyn mener vi det er vesentlig at etaten vurderer


momentene som fremkommer under. På vegne av vår klient bes det innstendigst om at etaten


utarbeider et eget og vesentlig redusen alternauv.


Vår klient synes i utgangspunktet det er positivt at området omreguleres fra bensinstasjon til


bolig, og onsker ci slikt initiativ velkommen. Forslaget legger imidlertid opp til en voldsom


overutnyning av eiendommen, på bekosming av nabolaget og i strid med områdets karakter.


I videre behandling av saken bes etaltm spesielt vurdere forholdene som påpekes videre i dette


brevet. Dersom onskelig, stiller vår klient gjerne på en befaring for ytterligere klargjoring.


2. Manglende opplysninger i plandokumentene —fremtidig påtenkt åpning av bekkedrag


Av planforslaget fremgår at forslaget ikke er i stnd med KDP8 Grontplanen, med noe som


kan se ut som en henvisning til pågående revisjon av planen, hvor det hevdes at "planamrådei


ligger uten særskilt murkering på Jarslagets plankart-. Opplysningene ser ut til å stamme fra


etatens referat fra oppstartsmøtet.


Så vidt vi kan se, er opplysningene ikke korrekt N plankanet for ytre by ‘est i forslaget til


revidert grontplan (KDP for den blågronne strukturen i Oslos byggesone) er planområdet


avmerket med fremtidig elvibekk pnnsipptrase, se utsnitt fra planen under. Det gir en bekk i


ror under eller i nærheten a‘ planområdet, og det antas at denne er tenkt åpnet. Forslaget til


reviden KDP er riktignok ikke formelt vedtatt, men når det henvises til den, må


opplysningene være konekte 



Ackokatfinnaei Torkaesen & Co AS Posescas 2SM Som 711 • 47 23 13 33 CC 09 no NO865 /19 392
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En slik opplysning må også vurderes i forbindelse med foreliggende planforslag. Tenkt trase


må hensyntas og det må ikke legges opp til bebyggelse for nære sassdraget


Det bemerkes også at det er litt underlig at mulighetene for et elvelep i nærheten ikke har vært
tema i saken så langt, all den tid Stasjonsveien langs tiltakseiendommen ligger p en bro.


3. Gang- og sykkelveien og rekkefolgekrav m.m


På forslaget til plankart er det inntegnet en offentlig gang/sykkelvei langs planområdets


sestlige grense. Dette synes å sære gjort basert på tilbakemeldinger fra Bymiljoetaten (BYM).
Det minnes om at dette grepet eller plasseringen ikke er noe som er direkte pålagt as BYM,


men snarere en anbefaling basert på opplysningerlinitiativ fra forslagstiller. BYM har ikke


kresd at det reguleres en offentlig gang- og sykkelvei akkurat her, men at de lokale
forholdene for gående og syklende belyses i forbindelse med planen, og at planen folger opp


eventuelle behov.


Fra BYMs unalelse av 24.08.1 I hitsettes folgende:


I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn en offentlig gang- og sykkelvei melhan
Lyhekkveien og Stasjonsveien Vi antar at infinsjanen her har viert å sikre en uffentlig
tilgjengelig jorhindelse. Del finnes i dae en onparheidet gamdbrhindelse mellom Lybekkveien
og Stasionsivitm, men denne er privot


Vi ber enn n de lokale forholdene for güende on siklende behse‘ gjennom planarbeidet og tu


behovet for nudighetene for en oftenilig sikrei gimg- og sykkelvei vurderes. (Vår understreking)


Detle folges opp videre i bres fra 06.02.12. hvor BYM uttaler folgende:


Brmihoetuten gav innspill iforb,nlelw med planinùianv. og vi opprenholder disse. I ture
unalelser hemerket v, blant annet at de lokole forholdeue for gaende og svklende bor helvses


••


e..


hasnin fra plunkort yny by vest forslag KDP den blägronne strulaurenj
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gjennom planarbeidet. og at behovet for Mulighetene for en offenthg sikret gang- og sykkelvei


bor vurderes


1 den oversendre besfrivelsen er den kommunale gang- og sykkelveien foreslått viderefori frem


ril Stasjonsveien 55s adkomst Dersom en slik losninu velues ma gang- og sykkelveien jores


helt frem Stasjonsveien, og den må være alskiltfra odkomsten med en buffersone på minst


en meter.


Ved denne losningen vil vi anbefole at det legges inn en rekkefilgebestemmelse som sier at


gang- og sykkelveien skal etableres frem ril Lybekkveien for midlerndig bruksfillatehe kan gis.


1forbindelse med gjennomforing vil det da meute joreligge en tobyggingsmaale mellom


utbygger og kommunen.


Vi anbefaler at losningen fUr en offentlig gang- ogsykkelforbindehe utredes og bearbeides


vuiere i planarbeidee (Vår understreking)


Det er svært viktig å huske at det foreslåtte alternativ ikke er det eneste og heller ikke et


alternativ som cr krevd av BYM. I planforslaget fremstilles dette som det eneste aktuelle


alternativ. Ingen andre alternativer belyscs. Andre alternativer etterlyses og bor utredes for det


tas stilling til hva som vil være det mest hensiktsmessige.


Dette er svært viktig for vår klient da forslaget forutsetter en opparbeidelse av gang- og


sykkelvei over deres utcområder, og på en slik måte at større deler enn nødvendig


"beslaglegges". Konsekvensene for våre klienter er overhodet ikke belyst i planforslaget


Området inngår som en viktig del av vår klients opparbeidede uteareal.


Det nevnes også at området som er regulert til gang- og sykkelvei over var klients område


benyttes som akebakke om vinteren hvor barna i nabolaget trygt kan ake ned i hagen. En


opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei vil odelegge denne akemuligheten.


Med en rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelvei skal være opparbeidet fra


Lybekkveien til Stasjonsveien for brukstillatelse for de nye boligene. må vår klients eiendom


involveres for å kunne oppfylle dettc.


Vår klient vil, slik forslaget pt. foreligger, ikke på noen måte frivillig medvirke til


gjennomføring av det foreslåtte rekkefølgekravet. I en eventuell ekspropriasjonsprosess vil det


bli anført ar reguteringen for gang- og sykkelveien over vår klients eiendom er uaktuell og


ikke lengre er grunnlag for ekspropriasjon. Selv om dct ikke gjelder de samme strenge krav


om 10 års frist for privat ekspropriasjon (pb1. § 16-5), som for eksprophasjon på vegne av det


otTentlige (pbl. § 16-2). må også privat eksprophasjon skje innen en viss rimelig frist.


Reguleringen over vår klients eiendom er fra 1953, altså 61 år gammel. Dette må anses for så


lang tid at den ikke lengre er aktuell.


Det bemerkes også at gang- og sykkelveien ikke er trukket Frem til Stasjonsveten i gjeldende


regulering, og det kan ikke legges til Ls-unn en vilkårlig antakelse om at det har vært


meningen, ref uttalelse fra BYM sitert over. Eansett må det legges til grunn at en slik


mulighet for lengst er frafaltbortfalt. Det siktes i den sammenheng særlig til hvordan


bensinstasjonen som tidligere sto på tiltakseiendommen samt støtte murer mot veien.


fullstendig blokkene en eventuell videreføring av gang- og syklcelveien over


ti takseien do mmen.
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TORKILDSEN
gcCO


Det er allerede en goth fumgerende gang\ [ onmadet.åraseen tremkomrter s tete under


ou er t”2.,C1111C 11 I det forkte mnspillet fra \I Dersom det er  eseralle h[r foreliggende


planlerslag at det etableres en gang s‘kkelveiterhindelse til I  „bekk  eien. er det mer naterlig


ut den tar utgangspunkt i den traseen som aberede nærmera er etablert.


a 11ar tA/nu ta ornradel ro


De: er uansert tkrig baske at plank[plaeet i eg sek ikke madferer noe Isehd  tor gam- nu


kkekeier trang  elen tinre i dee, bruker, bebeerne nord fhaket ler u kentme


keg fri t-hanen I rafikkgrunplmet tdr L!.Intien ikke endre., eller ts,p irke, a fltaket


kent na h[reslak Gangstlen lungerer til•trekkellg dge er idag.


4. 1 imtnne be.der i upd med trenerebe lerteningr.prinsmper


Var khent reagerer pd dc 41tankte Ihtsder eg den dencelle k.rePingeit kep: ptaner


medtele lii santmenlignum e‘epkrtder det tereslatte ‘esenthe den ferteume kem det er


rl reLe hr i Roa. ROJ.I motseming er tapekt som et ontrade som er egnet


flirteilIng. en IårlenIngs.trategi edran 1-e.st‘ret Der e har resultert i


ragulermr.plan ler IU[a S-111(} Ne‘me fortemnesplan legger i ha  edkak epp iL


beh ggelse [ s:,:stsr I spne e. menk fordiggende 44-1.12 legger opp
I id[drm til ro ndaretaster. Del ne keller pmen a de andre


fdrtemegkonmattene Vinderen. Holtet rn.n: legger epp nI mer en 3-4 etakler


I tilleggtiL Ie\nie holigetasjer kommer alle andre LInkstoner. sem det lereslak a unma Fra


heregningen i uttnneke. Den reelle unp.relsen a etentlemmen og saledek helasuungen pJ
n.erontråder er deMer hd‘ete enndet sem taemkorratter i bestenlmelke:m m


Oppl‘.4 prosent hniksarei i faktaarket er mk‘ikende, \ ed utregningen er det tatt


utgamppunkt i hele planomnidek storrelse. menk det korrekte er t ta utgangspunkt arealer


snill foreslak regulert 1LChehyggelse på kartet4 Kerrekt ppKent hruksareal ‘11 da saare


(1 n0. 55 som oppertt tersda,2eL
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I og med at eksisterende terrengruvå synes å ligge på kote 120, er det ikke grunnlag for å


unnta arealer opp til kote 122,5 fra beregning av mnyttelse. Disse arealer ligger ikke under


terreng. i alle fall ikke uten en betydelig og unaturlig oppfylling. Gitt at en etasje til skal


medregnes, vil den faktiske utnyttelse være enda større enn 166 BRA.


Det bemerkes også at eksisterende terrengnivå ligger på kote 120, og foreslåne bebyggelse


helt opp til kote 142 og 145, medforer svært høye og ruvende bygg. Sammenholdt med


tomtestørrelsen og den foreslåtte utnyttelsen. vil tiltakseiendommen får en reell utnyttelse som


langt overskrider utnyttelsen i området, selv om man isolert sett muligens holder seg under


høyden på punkthuset i Stasjonsveien og et par andre høye bygg i Hovseterområdet. Det


bemerkes at sammenligningen med Ilovseterområdet er Itte relevant. Det er et markant skille


mellom strøk og bebyggelse på østre og vestre side av Landingsveien.


Uansen er det den samlede utnyttelsen som må vurderes, og den cr alt for høy.


Poplene i nabogrensen


Det er i dag en rekke popler i nahogrensen mellom vår klients eiendom og tiltakseiendommen.


Antakelie står alle poplene inne på vår klients eiendom selv om enkelte flyfoto kan gi et


feilaktig inntrykk. I planbeskrivelsen fremkomrner at man vil forsoke å bevare poplene.


Så fremt poplene står på vår klients eiendom minnes det om at en reguleringsplan ikke gir


noen rett til inngrep på annen manns grunn. Forslaget må derfor hensynta at poplene skal


bevares i byggeprosessen


Skulle det Mse seg at poplene ikke står på vår klients ciendom, mener de uansett at poplene


har en så viktig funksjon med hensyn til å skjerme mot tiltakseiendornmen, at poplene må


bevares. Dette vernet må fremkomme klart av reguleringskan og bestemmelser.


Avsluttung


I lys av redegjørelsen over ber vi om at forslaget ikke legges ut til oflifntlig ettersyn med det


innhold som i dag er Innsendt uten at det også legges frem et alternativ med en vesentlig


redusert utnyttelse, mer i tråd med nærområdets utnyttelse.


Med vennlig hilsen


Advokatfirmaet Torkildsen & AS


Tone Gjertsen


Adf.okat
tovjiorkildsen:0 nu


Kopi: Sameiet Lybekkveien 50 m Herman Letting


5 5







ROS-ANALYSE


ROS —analyse for Stastonsveien SS baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser


(1994), systematisk sarnfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001) og


Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010) DSB. Analysen er basert


på planlagt bebyggelse Stasjonsveien 55.


Vurderingene for Stasjonsveien 55 er gjort av ARCASA Arkitekter AS for Holmen Boligutvikling
AS.


Usikkerhet i ROS- analyser


ROS- analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmatenale, wennomførte


utredninger og forslag til detahregulenng. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller variabler som


tidligere ikke var kjent, gjøres kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte ROS- analysen, og den bør


revideres. ROS- analysen er gtennomført på regulenngsplannivå og vil følgehg ikke fange opp alle


vanabler og detalter som fremkommer på et senere tidspunkt, bakgrunnen for dette er at alle detaljer


ikke er ktent eller enda ikke fastsatt i denne fasen i prosjektet. Generelt vil all menneskehg aktivitet


innebære en viss nsiko, kvannfisenng av sannsynlighet og konsekvens vil også medføre usikkerhet da det


mangler informasjon og metoder om på visse hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet


Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt


Svært sannsynlig (4) - kan skje regelmessig: forholdet er kontinuerfig tilstede


Sannsynlig (3) - kan skje av og til: periodisk hendelse


Mindre sannsynlig (2) - kan skje (ikke usannsynlig)


Lite sannsynfig (1)- hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men del er
en teoretisk sjanse


Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt


1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader, systembrudd er uvesentlig


2_ En viss fare: Fa/sma person- eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom
reservesystern ikke fins


Kritisk: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader, system settes ut av drift
over lengre tid


Farlig: Personskade som medfører død eller varig men: mange skadd, langvarige
miljøskader: system settes varig ut av drifl


Katastrofall: Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Hendelsen kan
føre til fiere døde samt evt. svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. Tap av
økonomiske verdier eller produksjonstap vil være omkring mellom to gitte beløp







Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens:


Hendelser i røde felt Tiltak nødvendig


Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte


Hendelser i grønne felt Billige filtak gjennomføres


Tillak som reduserer sannsynlighet for hendelsen vurderes først. Hvis detle ikke gir effekt eller
er mulig vurderes tiltak som begrenser konsekvensene av den uønskede hendelsen


Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak


Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns Kons. Risiko Kommentar/Tiltak


Natur-og miljøforhold








Ras/skredillom/grunnforhold Er områdel ulsatt for eller kan planen/ ål aket medføre rislko for


1Masserasi-skred nei







2 Snø-lisras nel







3 Flomras nel







4 Elveflom nel







5 Tidevannsflom nei





3. Kntisk 4. Farlig 5. Katasnotalt2. En viss fare1. LlfarlfKonsekvens:


Sannsynlighet:


1. Lite sannsynlig


2







Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons.RisikoKommentar/Tiltak


6 Radongass ja 1 3Området er på NGU sIll kart
markert som område med
moderat aktsomhet i forhold fil
Radon Ved bygge- og
gravearbeider skal det foretas en
opprydding av forurenset grunn.
Mistanke om Radon vil medføre
filtak i henhold til gjeldende
forskrifter.


Vær. vindeksponeang Er område


7 Vindutsatt nei





8 Nedbørutsatt nei







Natur-og kulturområder. Medfører planendiltaket fare for skade på:


9 Sårbar flora nei







Ingen kjente forekomster


10 Sårbar faunailisk nei







11 Vemeområder nei







12 Vassdragsområder nei







13 Fomminner (afk) nei







Ingen kjente fomminner


14 Kulturrninne/-miljø ja 3 1






Området inngår i et helhetlig
drabantbymiljø fra 50-60 tallet.
Vemeverdig blokkbebyggelse sør
for planområdet.


Menneskeskapte
forhold








Strategiske områder og funksjoner. Kan planenraltaket få konsekvenser for:


15 Vei, bru,
knutepunkt


ja 3 1Utbyggingen fører fil en liten
økning på filliggende hovedveier.


16 Havn, kaianlegg nei






17 Sykehus/-hjem,
kirke


nei






18
Brann/pordi/sivillorsvar


nei






19 Kraftforsyning ja 2 2Elektnsitet ligger fram fil
elendommen
Må oppgraderes







Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko KommentanTiltak


20 Vannforsyning ja 2 2






Vann-og avløpsledning hgger
fram til eiendommen.


21 Forsvarsområde nei





22 Tilfkiktsrom nei





23 Område for idrenflek ja 3 1






Utbygging ferer til fiere
boliger. 78gangen til leke-,
oppholdsareal bedret som
følge av utbyggingen.


24 Park; rekreasjons-
område


nei







25 Vannornråde for
friluftsliv


nei







Forurensningskilder Berøres planområdel av


26 Aktitt forurensning nei







27 Permanent
forurensning


nei







28 Støv og støy, industri nei







29 Støv og støy; trafikk ja 3 2






Støy fra Stasjonsveien


30 Støy; andre kilder








31 Forurenset grunn ja 3 2






Forurensing i grunnen som
følge av bensinstasjon.
Opprydning i forhold til
tiltaksplan knyttet bl
nvesøknad.


32 Forurensning i sjø nei







33 Høyspenthnje (em
stråling)


nei







34 Risikotylt industn mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv)


nei







35 Avfallsbehandling nei







36 Oljekatastrofeområde nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentartfittak


Medfører planen/hltaket


37 Fare for akutt forurensning nei





38 Støy og støv fra trafikk ja 3 1






Minimal økning ved at det
bygges nye bohger.


39 Støy og støv fra andre
kilder


nel







40 Forurensning til vann nei







41 Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)


nei







Transport. Er det risiko for:


42 Ulykke med farkg gods nei







43 Vær/føre begrenser
filgjengelighet til området


nei







Trafikksikkerhet


44 Ulykke i av-/påkjørsler nei 1 3Avkjørsel mot
Stasjonsveien


45 Ulykke med
gående/syklende


nel 1 3
Avkjørsel krysser fortau


46 Andre ulykkespunkter nel






Andre forhold


47 Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?


nel







48 Er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?


nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko KommentarrTiltak


49 Regulerte vannmagasmer med nei
spespell fare for usikker is.
endringer i vannstand mm


50 Naturlige terrengforrnasjoner
som utgfor spesiell fare (stup etc )


nei


51 Gruver apne sjakter sleintipper nei
etc


Spesielle forhold ved utbygginglgjennomfering






ja






bebyggelse






52 Ulemper med anleggstrafikk 32 I f t eksisterende


53 Grunnforhold






nei


Trolig lite
sprengning






! 54 Rystelser ved sprengning nei behov for


Endelig asikovurdering


I. Ufarlig






f 4. Farlig 5. KatastrofaltKonsekvens:


Sannsynlighet:


4. Meget sannsynlig






2. En viss fare


29, 31, 52


3. KnOsk


3. Sannsynlig 14.15.23


2. Mindre sannsynlig






19. 20







I. Lite sannsynlig






13,44. 46






6







Kommentarer til hendelser som havner i gul risikoklasse:


Hendelse 29 Berøres planomradet av støv on støy trafikk

Bohger mot Stasjonsveien i rød støysone. Støytiltak skal utføres i henhold td MD-skriv T-1442
eller senere vedtatte forskrifter.
Uteplass kan fa støy lavere enn 55 dB med støyskjermingstiltak. Felles uteareal over sokkel vil
være skjermet for støy.
Det ma legges opp til balansert venfilasjon med filtrering av uteluft i bohgene


Hendelse 31 Kan planen fa konsekvenser for forurenset grunn?
Det kan med sikkerhet konstateres stedvis forurensing i grunnen som følge av bensinstasjon.
Opprydning i forhold til Tiltaksplan for håndtering av gravemasser knyttet til rivesøknad.


Hendelse 52 Anleqqsperioden —ulemper med anleggstrafikk. 

Anleggsfasen vil medføre ulemper for eksisterende bebyggelse i forhold td trafikk ut og inn til
byggeplassen samt støy knyttet tuenkelte deler av byggingen. Tydelig merking og avstegning av
anleggsplass. Reguleres av: "Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen."
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BREKKE STRAND


Stasjonsveien 55


Vurdering av støyforhold utomhus


Kunde- Solon Eiendom AS v/ Tom Andre Svenning-Gultvedt


Sammendrag:


Mest støyutsatte del av fasaden vil ha et ekvivalent støynivå fra veitrafikk ljen = 62 dB, og et


maksimalt støynivå fra veitrafikk Isos = 75 dB. Det er over anbefalte grenseverdier i retningshnje T-


1442. Det er derfor behov for avbøtende tiltak mht. skjerming og planløsning.


Det planlagte utearealet tilfredsstiller nedre grenseverdi i retningslinjen ved å etablere en


skjerm langs Stasjonsveien med skjermhøyde fra bakke til k + 124.5 m og k + 125.5 m.


T-1442s anbefaling vedrørende tilgang til stille side, dvs, en fasade med støynivå under


aktuelle grenseverdier i T-1442 er oppfylt for minst ett soverom i hver boenhet slik


prosjektet nå framstår.
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Stasjonsvelen 55


Vurdering av støyforhold utornhus


BREKKE STRAND


Endringshistorikk:


Revisjon Revisionsdato Utført av: Kommentar.


0 1.2.2012 JEL -


1 26.12012 JEL Ny bygningskropp og støyskjerm lagt inn.


2 16.11.2012 JEL Ny bygningskropp, terreng senket 0.5 m, skjermer


senket 0.5 m. Beregning av fasadenivåer, samt


utendørs oppholdsareal i 1.5 m høyde.


IT arkir AX U• I ev2 R 1203125tasjonsveten 55. C)Ro, Litonlhus clocg
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Stasjonsvelen 55


Vurdenng av sigyforbold utomhus


BREKKE STRAND


1 Bakgrunn


Brekke & Strand akustikk AS er engasjert av Solon Eiendom AS v/ Tom Andre Svenning-Gultvedt for


utføre en utredning av utendørs streyforhold for prosjektet Stasjonsveien 55 i Oslo kommune.


Formålet er å kartlegge støysituasjonen for utearealer og fasader. Reguleringsbestemrnelser er ikke


fastsatt. Rapporten danner grunnlag for at kommunen kan utforme bestemmelser vedr. støy fra vei


og skinnegående trafikk.


2 Underlagsdokumentasjon


Tabell 1 viser underlagsdokumentasjon benyttet i rapporten


Tabell 1 - Underlagsdokumentasjon


Underlag Referanse


Situasjonsplan med


byggningskropp og


kotehøyde


Motatt fra arkitekt 09.11.2012


Digitalt Kartunderlag Motatt fra arkitekt 19.1.2012


Foreløpig planløsning Motatt fra arkitekt 09.11.2012


3 Situasjonsbeskrivelse


Under toses et kart av området


Figur 1: kart over ornradet Gule sidel


Pappor mr AXU -I liew,son 1611Z017 Sde 3 a...1J







Stasjonsveien 55


Vurdering av støyforhold utornhus


BREKKE STRAND


4 Grenseverdier


Området er ikke regulert. Rapporten danner grunnlag for bestemmelser vedr. støy fra veg og


skinnegående trafikt Miljøverndepartementets planretningslinje T- 1442 legges vanligvis til grunn


ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Et utdrag med aktuelle


grenseverdier er gitt nedenfor Benevnelser for lydn ivå:


Leen A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra


tillegg på kveld/natt,


Lk.,14 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydt rykk over 24 timer.


Lsap A-veide nivå målt med tedskonstant "Fast" som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en


nærmere angitt periode, dvs, et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser, I


Nordisk beregningsmetode beregnes maksimalnivå som gjennomsnittet over toglengden


(LmaxM), men forskjellen mellom L.SAFog ImaxM vil i de fleste tilfeller være


For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og ved fasade for bolig,


sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsbolig, skoler og barnehager, må følgende grenseverdier oppfylles.


Tabell 7: Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og ved fasade, frajernbane og vei, - angitt som
frittfeltverdier.


Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor
rom med støyfølsom bruk La.„


Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07


Vei 55 Iden 70 Ism


Bane 58 Laen 75 Ism


Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:


Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til


bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjon.


Krav til maksimalt Støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.


I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt


arealbruk. Grenseverdiene er gitt i tabellen nedenfor


Rappor tnr AKU —1 Revisjon 2 1511 2012 Sole 4 av 14
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Vurdenng av støyforhold utomhus


BREKKE STRAND
Tabell 3. Kriterier for soneinndeling, - angitt som frittfeltverdier


Støykilde Gul sone


Utendørs støynivå Utendørs støynivå i


Lden nattp. k1.23-07 LSAF


Vei 55 1-den 70 45AF


Bane 551-den 75 I-4AF


Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.


Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende


tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.


Rød sone nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og


etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.


Retningslinjen åpner for avvik fra grenseverdiene i gul og rød sone, i sentrumsnære områder og


i kollektivknutepunkt, med følgende presisering:


Ved avvik fra bestemmelsene i gul og rød sone bør kommunen se til at følgende forhold innfris:


Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig utredning.


Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal med


tilfredsstillende støyforhold.


Rom for støyfølsom bruk (stue, soverom) bør ligge mot stille side


Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.


Alle avvik bør grunngis.


Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at ny virksomhet eller


utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt.


4.1 Norsk standard, N5 8175


Lydklasse C i Norsk Standard NS 8175 "Lydforhold bygninger" gir anvisning til grenseverdier for


lydtekniske egenskaper som anses tilstrekkelige for å oppfylle minimumskravene i Teknisk Forskrift


(TEK) til Plan- og bygningsloven.


Grenseverdiene gitt i klasse C samsvarer med T-1442 for lydnivå på utendørs oppholdsarea I og ved


fasader fra utendørs lydkilder.


Innendørs krav for boliger og kontorer er vist i Tabell 4.


Tabell 4 Utdrag fra NS 8175 tabell 5 og 6: lydklasser for boliger innendørs og tabell 37 kontorer. A le tall er 4-yeid lydnivå


i dB.


Brukerområde Målestørrelse Klasse C


I oppholds og soverom fra utendørs støyklider 1p,,,,24(dB) 30


I soverom fra utendørs støykilder
1_0,,F,.„,,„(d8)


45
Natt kl 23-07


lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra


andre utendørs lydkilder


Lden, 1-p, AF max, Lp.Asnia.,95.1-4,Airna.,


1„ for støysone


Nedre grenseverdi


i for gul sone 1)


srmysoneneer reerrerrnt T-1442


Krav til maksimalnivå forutsetter gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt.
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5 Trafikktall


5.1 Veitrafikk


vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge


kjøretøyer, hastighet, samt terreng og modell av bebyggelse.


Trafikktall er hasert på trafikktall fra Statens vegda ta bank NVDB og NarTrafKom (Oslo kommune) og


fremskrevet til år 2022 med en trafikkøkning på 1,9 % pr år iht. Nasjonal transportplan. Det er


benyttet en timefordeling av trafikken som angitt i TA-2115 vist j tabellen under.


Tabell 5- Trafikktall for relevante veier


Vegstrekning ÅDT (2022) Andel tunge


kjøretøy (%)


Hastighet


(km/t)


Timefordeling


Stasjonsveien 10252 5 40 Gruppe 2


landingsveien 6823 7 40 Gruppe 2


Sørkedalsveien 20824 5 50 Gruppe 2


Sørkedalsveien


fra


Husebyveien 19652 5


50 Gruppe 2


Lybekkveien 500 3 30 Gruppe 2


Kilde: Nosjonal veidotobank og Oslo kommune (NorTrafKorn)


Tabell 6: Tenefordeling i henhold til TA-2115.


Periode Gruppe 2 (typisk byvei)


Dag (07-19) 84 %


Kveld (19-23) 10 %


Natt (23-07) 6 %


5.2 T-bane


T-banen ligger sør for området. Tra ikktall er gitt i tabell under og hentet fra Oslo Sporveler


Tabell 8 Trafikktall for jernbanen


Strekning Togmeter og hastighet






Dag


(m)


Kveld (m) Natt (m) Hastighet


(km/t)


linje 2 Røabanen 20736 1728 2160 70


Lengste tog på natt er 108 m
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6 Beregninger


Beregninger i dette dokumentet er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra vei og


skinnegående trafikk. Støybelastningen er presentert som Ld„, på uteplasser og fasader, og som L5AF


på fasader utenfor soverom. Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for


veitrafikksstøy er angitt til ± 2 dB, for Nordisk Beregningsmetode for slannegående trafikk til ± 3 dB


ved korte avstander til støykilden og ved oversiktlige terreng- og skjermingsforhold. Beregningene er


utført med beregningsprogrammet CadnaA 43. Det er benyttet både myk og hard mark i prosjektet


etter våre beste skjønnsmessige vurderinger av området.


Inngangsdata i beregningsprogrammet er:


Trafikktall


3D terrengmodell


Modell av ny bebyggelse


Endres beregningsforutsetninger, for eksempel ved at bygg som er lagt inn modellen rives, ikke


bygges som planlagt eller ved endring av bygningsforrn, vil støyforplantningen kunne på virkes av


dette. Beregningsresultatene vil da ikke lengre være gjeldende.


6.1 Beregningsmodell


Under er vist et utsnitt av beregningsmodellen som er benyttet.


Stasjons,e,en


rwl.. ."'"


'-Ø


r % R


• -,,;,
, EN


2"(: \ ". 2)


Figur 2 Figuren viser et utsnitt aw beregningsmodellen som er benyttet


" •.1%,


sr-•.s,1/4


L
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Figur 3 Figuren yiter et utsnitt av beregningsmorlegen som er benyttet


Støyskjermen er tost i blått og rødt under Blå Støyskjerm fra bakke til k + 124.5 rn, Rød Imje:


Støyskjerm fra bakke til k • 125.5 rn. Utendørsarealet er satt til k + 121.5 m etter grunnlag fra


arkitekt.


K + 124.5


1/4


K + 125.5


Stasjonsveien


PapPC,Irr Ale2 -1 2 SidE Sa. 14
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	 BREKKE STRAND
Figur 4 Dele, beregnet med en stayskjerrn på I rn for å oppfylle krav til støynivå på otearealet.


6.2 Beregningsresuitater


6.2.1 Ekvivalentnivå Ldenfra veitrafikk ved fasade og utendørs oppholdsarea I


Under vises lden utendørs ved fasade (frittfeltsverdier) for støy fra veitrafikk og utendørs


oppholdsareal med støyreduserende skjerm Beregrunger viser at grenseverdier i T 1442 ikke


oppfylles på 3 ytterveggene til hvert bygg.


Støy på utendørs oppholdsareal på bakkeplan tilfredsstiller grenseverdier i T - 1442. Støypå balkonger


på de tre støyutsatte fasadene overskrider de nevnte grenseverdier.


Figur 5 Figuren viser hteeste beregnede punktberegning ved fasade uavhengig av høycle (friltfeltsverckw) og


støysopekart på utenders oppholdsarealik: 1. 5 m


igrkle4115-1-L''


„sithrn--
50


5351


42.(23'


eel
alSr. 56
531


_d53
51


‘ 65, "-L5c13\


ss


Lden på fasade
og utendørs


oppholdsareal (frittfelt)


30 dB


55 dB


> 60 dB


65 dB


70 dB


Stasjonsveien
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6.2.2 Ekvivalentnivå ld„ fra skinnegående trafikk ved fasade og utendørs


oppholdsareal


Under vises Ld. utendørs ved fasade (frittfeltsverdier) og på utendørs oppholdsareal for støy fra


skinnegående trafikk. Beregninger viser at grenseverdier i T-1442 er oppfylt ved alle fasader.


il
"dVl


\4739 (475'


r 39-1


44


494a a s


Figur 6 Figuren viser høyeste beregnede punktbernning veci fasade uavhengig av høyde (Irittleltsverdier)eg


51 9V5Onekart på utendørs oppholdsareal i h= 1,5 m


Stasjonsveien


Iden på fasade
og utendors


oppholdsareal (frinfelt)


30 dB


58 dB


63 dB


68 dB


73 dB


5 relearara Aeu -I literpor 16 11 2012 Ycle. 10 .a.‘ 14
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6.2.3 Maksimalnivå fra vegtrafikk


Under vises punktberegninger av maksimalnivå for støy fra vegtrafikk utenfor soveromsvindu


(frittfeltsverdier). Beregninger viser at grenseverdier i T-1442 ikke oppfylles utenfor alle soverom,


men at alle leiligheter har flertall av soverom med vindu mot stille.


Figur 7 floyeste målte punktberegning ved fasade (frittfeltwerdier) utenfor soveromsvinduer.


Stasjonsveien 30 dB


70 dB


75 dB


85 dB


90 dB


\


L5AF på fasade
(Intifelt)
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6.2.4 Maksimalnivå fra skinnegående trafikk


Under vises punktberegninger av maksimalnivå for støy fra T-banen utenfor soveromsvindu
(frittfeltsverdier) Grenseverdier i 1-1442 er oppfylt for disse forhold.


Figur8 Ildveste målte punktberegningved fasade (frittfeltsverdier)utenfor soveromsvinduerliggerundergrenseverdien
ihtT.1442.


,
41, 30


ts.
'3,,stapa


€17?


41


44,1


42


ttri‘-"
c)43,


LmaxM på fasade
(frittlelt)


Stasjonsveien 30 dB
75 dB
80 dB
90 dB
95 dB
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7 Planløsning


Under er det vist en skisse av foreløpig planløsning. Det er etablert en nisje som medfører at alle


leiligheter har minst ett soverom med vindu og fasade mot stille side, dvs. støynivå Lden 55 ds fra


vegtrafikk og Lden 58 dB fra T-banen


Fetur 9 Representativ planløsning


8 Anbefalinger til reguleringsbestemmelser vedr. lyd


Vi anbefaler følgende tekst i reguleringsbestemmelsene:


T-1442 skal benyttes. Der grenseverdier i T-1442 tabell 2 ikke oppfylles må følgende tiltak opplylles:


Tilgang tjl stille side, fasade med støynivå Lden 55 dB fra vegtrafikk


Rom for støyfølsom bruk (stue, soverom) bør ligge mot stille side.


Tilgang til tilfredsstillende utendørs oppholdsareal i nær tilknytning til boligen


9 Vurdering av byggeprosjektet opp mot anbefalte krav


I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy


arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har


angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel kan det vurderes å tillate oppføring av


ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål selv om man har avvik fra grenseverdiene i T-1442 på


deler av fasadene og på utomhus oppholdsareal.


Retningslinjen T-1442 angir at følgende anbefalinger bør være tilfredsstilt for at avvik fra sonene skal


kunne tillates av kommunen,


Lilgang til stille side, fasade med støynivå Leens 55 dB fra vegtrafikk, Ld g 58 dB fra T-banen


Rom for støyfølsom bruk (stue, soverom) bør ligge mot stille side.


Tilfredsstillende innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder


Tilgang til tilfredsstillende utendørs oppholdsareal i nær tilknytning til boligen
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• Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruk kun har vinduer mot støyutsatt


side må ha mekanisk balansert ventila jon


Tabellen under viser hvorvidt prosjekt, slik det nå framstår, tilfredsstiller overnevnte:


T-1442 Tinak Kommentar Anbelaing


nalet


Tilgang fil sfille side, fasade


med støynivå Lden s 55 dB


fra vegtrafikk ag Lden S 58
dI3 fra T-banen






Planløsningen som nå foreligger viser at det
er etablert nisjer i fasaden som sikrer at alle
vinduer i saverom på to tre av fasadene får


støynivå under aktuell grenseverdi. Dermed


har alle leiligheter flertall av soveram der
støynivå foran vindu er under
grenseverdiene.


Delvis


Rom for støyMisom bruk


(stue, soverom) bør ligge
mot sfille side.






Se over.
Nel


Tilfredsstillende innendørs
lydnivå fra utendørs
lydkilder


Riktig
dimensjonerte
vinduer og


verandadører
mht lyd


Dette kravet er fastsatt i N58175 og må
ivaretas iht. Plan og bygningsloven.


Detaljberegninger av dette gjøres senere i
prosjektet


la


Tilgang til tilfredsstillende
utendørs oppholdsareal i
nær tilknytning til boligen


Støyskjerm


De planlagte boligene har felles utendørs
oppholdsarealer som har støynivå under


grenseverdiene forutsatt at man etablerer
en støyskjerm mot Stasjonsveien.
Mange av balkongene er utsatt for støy over


anbefalt grenseverdi i 1-1442


la


Alle boenheter hvor ett


eller fiere rom til
støyfølsomt bruk kun har
vinduer mot støyutsatt side
må ha mekanisk balansert


ventilasjon


Mekanisk
balansert
ventilasjon


Alle boliger har mekanisk balansert


ventilasjon. Dette er trolig ivaretatt
gjennom Teknisk forskrift til Plan og
bygningsloven. RIV må forespørres.


la
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Plan- og bygningsetaten


Bydel Veslre Aker


Sørkedarsveren 150 B
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UTBETALING AV INNVILGEDE SAKSKOSTNADER -
HOLMENKOLLVEIEN 109


Det vises til brev fra Foyen Achokatlirma DA daten 14.05.2014 hvor det fremmes krat om dekning av
sakskostnader etter forvaltningsloven * 36, pa vegne av Lillian Olsson.


Plan- oe bygningseraten har behandlet kravet på vegne at bvdelen euer anmodnine fra byrådsat delingen
for byutvikling i anlednine proveprosjeldet.


Bydel Vestre Aker bes om å utbetale belop kr 14 297.-. Beloper skal urbetales av bydel Vestre Aker og
overfores til Foyen Athokatfirma sin klientkonto. konronummer 8101.23.60835 og merke overforineen
«Sak 42679311_


Kopi at etatens ediak i saken tedlegges til orientering.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


At deling for byggeprosjelder
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 24.07.2014 av:


Eik Wang 13ikstrem - Saksbehandler
Jon Erik Reke Bang - enhetsleder


Vedlegg:
Vedtak om sakskostnader


Kopi til:
Foyen Achokailirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO. posønfoyen.nu
Lillian EL Olsson. Holmenkollveien 109. 0784 OSLO, lillianbolssorra gmail.com
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Føyen Advokatfimna DA


Postboks 7086 St Olavs plass


0130 OSLO


211/-1.1111-1


r.:11,3kma 21111303111-40
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VEDTAK OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER -
HOLMENKOLLVEIEN 109


Krav fra Foyen Advokadirma DA, på vegne av I,illian Olsson, i nn vilges delvis, jf. forvaltningsloven


(DI.) § 36 forste ledd. Kravet gjelder dekning av saksomkostninger i forbindelse med byggesak i


flolmenkollveien 109. Kravet innvilges med kr 14 297,- inkl. mva.


Fremsatt krav


Krat et ujelder foleende to saksnummer: 201303319 og 201303310. Beeee sakene gjelder tiltak i


llolmenkollveien 109. gnr. 33 og bnr. 2303.


Plan- ug bt uninesetaten iser til brm at 14.5.2014. der Foyen Adt okatfirma DA pa eune at Lilhan


Olsson har frernsau krm om dekning at. sakskostnader euer fort altnineslot en I.) § 36. Olsson har satt


frem kra om totalt kr 58 594.- inkl. mt a.


Plan- og bygninesetaten iser idere til brev datert 19.05.2014 ht or Lfflian B. Olsstm infonnerer 0111at


hun innhente dokumentasjon o) fremleege et endelig peneekrat. i lopet av uke 21. Etznen har ikke


monau slik doltumentasjon eller endeliu pengekra og Ibrutsetter at krat fra Foyen Adt okattirma DA. på


veune av Olsson. er krat et Olsson onsker å fremme.


Sakens bakgrunn
Den 01.032013 ble del sokt rammetillatelser for to eneboloter på tomt i Holmenkollveten 109. Soknadene


innebar en dispensasjon fra regulert u-grad. som var regulert til 11-0,06 og dermed betydelig lavere enn


ovrige mmter i omradet. Den ene soknaden innebar også dispensasjon Fra planens krav om minimum


byggeavstand på 10,0 m fra nabogrense, jr. planens § 11.3 Plan- og bygningsetaten


godkjente soknaclen i vedtak datert 15.102013. Vedla k om rammetillatelse ble miklaget av flere naboer.


Plan- og bygningsetaten opprettholdt vedtaket i den forberedende klagesaksbehandlingen, og oversendte


klauen til behandling i bydelstilvalget ved bydel Vestre Aker. Dispensasjonssporsmalet ble behandlet


bydelsutvaluets mote den 27.02.2014. Bydelen fam urunn til A OMUKIre Pl bn- turf byuningsetatens vedtak
om dispensasjon. og at slo dispensasjonen bla. med henvisning til graden av o erskridelse. tomtens


eksponerte beliegenhet. og hensynet il bet arine at eeetasjon og topografi. Plan- oe bygninusetaten


omejorde så eget vedtak og a slo soknadene i omgjoringst edtak datert 28B4.2014.
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Plan- og bygningsetalens vurdering
Fljemmel for å tilkjenne dekning av sakskostnader følger av forvaltningsloven § 36. Utgangspunktet etter


fv1 § 36 første ledd er at en part skal få dekket vesentlige og nødvendige sakskostnader ved enhver
endring av enkeltvedtak til gunst for en part. Unntak gjelder hvis endringene skyldes parten selv eller
endringene er utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller hos særlige forhold taler mot at parten får


dekket sakskostnadene


Formålet med bestemmelsen er å gi en begrenset adgang til dekning av kostnader knyttet til endring av


vedtak i partens favør, ikke å holde parten økonomisk skadesløs generelt_ Dette fremgår blant annet av
Lovavdelingens uttalelse 1649/84 og 2787/98.


Etter kl. § 36 tredje ledd tredje punktum må kravet være fremsatt senest tre uker etter at melding om det


nye vedtaket er kommet fram til vedkommende. Omgjøringsvedtaket er datert 28.4.2014, dekningskravet
ble mottatt av Plan- og bygningsetaten 15.05.2014. Fristen er dermed overholdt og kravet er renidig.


Lovens vilkår om at det må være truf fet et vedtak til gunst for parten er oppfylt. Det er videre utvilsomt at
dltakshaver er å anse som part, jf. fvl. § 2 første ledd, bokstav e.


I henhold til fvl. § 36 stilles det vilkår om at sakskostnadene må ha vært vesendige og nødvendige for at


parten skal ha krav på dekning. I Woxholth, Forvaltningloven med kommemarer, 5. utg. 2011, s. 601,
Iremgår det at «vesendighetskriteriet innebærer visse begrensninger 1dekningen» Det som først og fremst
omfattes er «sakkyndig hjelp», da eksempelvis utgifter til advokat. I tillegg dekkes andre kostnader som


reiseutgifter og gebyrer, mens mindre omkostninger som porto og kopieringsutgifter ikke er
dekningsberettiget. Kravet er på kr 58 594,- inkl mva. til dekning av advokatutgifter. Deue inkluderer
omkostninger til telefon, fax, kopier og porto på kr 437,50,- som ikke er vesendige i forvaltningslovens


forstand. Etaten anser derfor kravet med fratrekk av nevnte omkostninger for å være innenfor
vesentlighebkravet Deue beløper seg til kr 58 156,50,-.


Neste vurdenngstema er om nødvendighetskravet er oppfylt, kostnadene må med andre ord ha vært


nødvendige for å få endret vedtaket. I denne vurderingen kan det legges vekt på feilens an og sakens
vanskelighetsgrad, jf. Ot.prp.nr. 3 (1976-77) s 101- Vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige
skal ta utgangspunkt i partenes subjektive oppfatning, det vil si om parten hadde grunn til å tro at utgiften
var nødvendig for å få endret vedtaket. Det kan ikke kreves at mgi ftene objektivi sett var nødvendige, jf.


Eckhof f og Smith, Forvaltningsrett, 8. utg. 2006, s 304. Nødvendighetskriteriet innebærer at det må
konstateres en årsakssammenheng mellom utgiftene og det forhold at etatens vedtak ble endret


Av vedlagt timel iste fremgår det at det totalt har rnedgått 46,5 timer på seks byggesaker, hvorav halve


tidsbruken ifølge Føyen Advokatfinna DA relaterer seg til de to sakene i Holmenkollveien 109, gnr. 33 og
bnr. 2303. Dvs, at kravet omfatter 23,25 timer med advokatbrstand. Timesatsene har varien fra kr 1400,-


til kr 2300,- eks. mva.


Plan- og bygningsetaten legger til grunn at kostnader som cr påløpt utenfor ddsrommet mellom


vedakstidspunktet og vedtaket blir endret, ikke er dekningsberettiget Kostnader påløpt før eller etter dette
tidsrommet har i lovens forstand ikke vært "nødvendige for å få endret vedtaket", jf. fvl. § 36 første ledd.


Dette medfører at timer før ramrnetillatelse ble gitt den 15.10.2013 og etter omgjøringsvedtaket den
28.4.2014 ikke er dekningsberettiget.


Plan- og bygningsetaten har vurden hvilke av utgiftspostene som kan anses dekningsberettiget.
Vurderingen må nødvendigvis bli noe skjønnsmessig, da etaten ikke har fullstendig oversikt over det
konkrete innholdet i alt arbeidet som er oppført på timelisten.
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Etter Plan- og hygningsetatens gjennomgang av timelisten med oven for nevnte utgangspunkt er 10,5 timer
påløpt innenfor dekningsberettiget tidsrom. Advokatbistand faktureet i taktura med nummer 527846 er
påløpt mellom 18.09.2013 og 30.09.2013 og er seledes ikke dekningsherettiget. Timene fakturert i faktura
med nummer 528249 er delvis pålopt i dekningsberettiget tidsrom, Timene mellom 10 10.2013 og
14.10.2013 faller uten for, mens timene den 17.10.2013 havner innenfor det dekningsberettigede
tidsrommet. Omkostninger til gebyrer, porto og kopiering regnes ikke som vesendige, jf. kravet i fsil. § 36.
De vil som tidligere nevnt ikke være dekningsbereui get, Samtlige timer i lakturaer med fakturanummer
528698 og 529158 faller innen for det dekningsbereeigede tidsrommet.


Honoraret for timene påløpt innentor det dekningsherettigede tidsrommet, med fratrekk av omkostninger
som ikke er dekningsberetti get, beløper seg til kr 29 031,50,- inkl. mva.


Av timelistene fremgår det ikke konkret hvilke timer som har blitt brukt pa de to sakene det søkes dekning
for, og hvilke timer som har medgått de øvrige sakene i Holmenkollveien 109 Etaten tar derfor
utgangspunkt i Eøyen Advokatfirma DA sitt anslag om at halvparten av samtlige timer har medgått sakene
dette kravet gjelder. Ifølge timelistene er 6,5 av timene innentor det dekningsherettigede tidsrommet
tilknyttet arbeid med Dark Arkitekter. Dark Arkitekter har bistått i klager i sakene det søkes dekning om,
men også i de øvrige sakene i I liolmenkollveten 109. De resterende fire timene er brukt på kontakt med
Plan- og bygningsmaten og utformingen av klagebrev, Etaten legger til grunn at halvparten av timene
hrukt i det dekningsberettigede tidsrommet har gått med til gjeldende saker.


De dekningsberettigede timene beløper seg dermed til fem timer og 15 minutter. Dekningsherettiget salær
beløper seg til kr 14 297,- inkl. mva. Plan- og bygningsetaten mener at de dekningsberettigede timene kan
sies å ha vært nødvendige for å få endret vedtaket I overkant av fem limer bistand fremstår forholdsmessig
sett ben til sitkens karakter og vanskelighetsgrad. Omtrent 2/3 av tiden er brukt i forbindelse med arbeid
med Dark Arkitekter. De resterende timer har i hovedsak blitt brukt på kontakt med Plan- og
hygningsmaten og på utforming av klagebrev.


Avslutningsvis angir tvl. § 36 at det skal vurderes om endringen skyldes partenes eget forhold eller forhold
menfor partenes og forvaltningens kontroll, Eller om det foreligger særlige forhold som taler mot at
sakskostnader dekkes, Plan- og bygningsmaten kan ikke se at det foreligger grunnlag for a avslå eller
avkorte kravet etter disse kriterier.


Det legges for øvrig til grunn itt tiltakshaver ikke har fradragsrett for merverdiavgitt i denne saken.
Merverdiavgiften vil derfor representere en utgift for parten og kan kreves dekket etter § 36.


Vilkårene for å få dekket deler av framsau sakskostnadskrav etter Ivl. § 36, dinsesfor å være oppfyit
Unntaksbestemmelsene i fvl. § 36 kommer ikke til anvendelse.


Konklusjon
Lilhan Olsson får dekket saksomkostninger med kr 14 297,- inkl. mva., jf. fvl. § 36 første
ledd. Kravet er aykortet med kr. 44 297,- tor utgifter som ikke er dekningsherettiget.


Bydel Vestre Aker vil utbetale beløpet til Føyen Advokatfirmit DA sin klientkonto, kontonumrner
810123.60835 og merke overforingen «Sdk 426793».


Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klitge er salt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for hyggeprosjekler
Vest


Dette dokurnentet er elektronisk godkjent 23.07.2014 av:


Murtaza Hussain - for fungerende enhetsleder Jostein Eidsvåg


Jon Erik Reite Bang - enhetsleder


Kopi til:
Lillian R. Olsson, Holmenkollveien 109, 0784 OSLO, linianlydsson@gmall.com


Vedlegg:
Orientering om klageadgang












Oslo kommune
Bymiljoetaten






•— 






VESTREAKER


fl






(1501.jilN 
 15/o111}






Akfv





Bydel Veslre Aker






CNJ
Sørkedalsveien 150 b






0754 OSLO






Daio 19 06 2014


Deres rek: Var ref. 14 01852-3 Saksbeh.: Ifilde Gunderson Arki'kodc. 615.6


Org. enho.
TrafikkplanleggIngssekssonen


FORSLAG OM NYE HUMPER OG ENDRING AV FARTSGRENSER PA SICOLEVEIER


I forbindelse med budsjettposten "Aksjon skolevei- foreslås fartssoningstiltak i forbindelse


mcd skoleveier til Bogstad. Slemdal og Sorkedalen skoler.


I. Bogstad skolc: Nye humper foreslås i Ekraveien (2 stk.). Linhusvcien (1 stk.) og


Nordengveien (1 stk.).


Slcmdal skole: Ny hump foreslås i Froenerseterveien mellom Risalken og Dagaliveien.


Sorkedalen skole: Fansgrense 50 kmt foreslås i Sorkedalsveien og Wyllervcien.


Tiltakene er vist på vedlagte kart ( 3 stk.) og foreslån med bakgrunn i onsker fra skolene.


Endring av fansgrenser og etablering av nye humper vil kreve et vedtak fra Byråden for miljø


og samferdsel. Før cventuelt vedtakssak sendes byrådsavdelingen skal Bydelsutvalget, Politict,


Fellesutvalget for utrykningspersonell og Ruter D mulighet il å uttale seg til forslagene. BYM


ber om unalelse til forslagene innen 01.09.2014. Er mgen tilbakemelding mottatt innen fristens


utlop oppfatter BYM det dit hen at Bydelsutvalget ikke har bemerkninger til forslagene.


Med vennlig hilscn


Anette Bjerke Bente Flesvig


avdelingsdirektor seksjonssjef


Godkjent elektronisk
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0135 OSLOInieniert 33-wy.13,xn oslo kemmune rki







BYDEL VESTRE AKER, SØRKEDALEN SKOLE
— Forslag om ny fartsgrense
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BVA-Postmottak


Fra: Postmottak Bymiljøetaten


Sendt 19. juni 2014 10:42


Til: BVA-Postmottak


Emne: 14/01852-3 - Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på


skoleveier


Vedlegg: Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på skoleveier.pdt Vestre


Aker, Sørkedalen.pdf; Vestre Aker, Slemdal.pdf; Vestre Aker, Bogstad.pdf


AppServer app127583


Vedlagt følger brev fra Bymiljøetaten. Brevet sendes elektronisk, i de fleste tilFeller i PDF-formal. Brevet skal


betraktes som et originalt dokument. Papirdokumenter vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format,


mens enkelte vedlegg kan være i andre formater. Programmer for PDF-leser kan lastes ned gratis fra internett (for


eksempel www.adobe.no).


Med vennlig hrlsen


Bymiljoetaten


Oslo kornmune


Sentralbord: 02 180


postmottak@bym.oslo.kommune.no


www.oslo.kommune.no


Tenk på miljoet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må
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KUNNGJORING OM FORSLAG T1L MINDRE ENDRING AV
REGULER1NGSPLAN 1OSLO - NY SØRKEDALSVEI - DELPLAN I-





BOGSTAD CAMPING
FR1ST:23.06.14 TOM 18.082014


I henhold til plan- og bygningslovens § I 2-14. 3. ledd. varsles forslag om mindre endrinu as in ernes me


område.


"Ny Sorkedalsver —delplan I —Bogslad camping


Gjeldende reguleringsplan vedtatt 27.09.2000 foreslås endret med sikte på å opplune vetregulering for ny


Sorkedalmmi fra 1962, i tråd med Bystyrets vedtak 17.12.2003. Planområdet liguer innenfor markaurensen.


Planarbeidet ble igangsatt 2004. still i bero i pMente av nmrkaloven og igjen ‘arslet i 2013.


Horingsfrist :18.08.2014.


Endringsforslagm er tilgjenuelig pa Mbm un.nbe.oslo.kommunemo og kan sees hos Plan- og


bygningsetaten.Eventuelle bemerkninger merkes med planområdets navn og saksnummer, og sendes Plan-


og bygningsmaten. p.h. 364 Sentrum. 0102 Oslo eller postmottakaupbe.oslo.kommune.no innen oppgitt


frist.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for byum i ling


Vest og indre las


Illustrasjonskart til offentlig ettersyn.pdf
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret
Kundeservice


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 20.06.2014 av:


Thor øivind Levirs - Saksbehandler


Likelydende brev sendt
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 148, 0754
Oslo, postmonak@hva.oslo.kommune.no
Byantikvaren, Pb. 2094 GrOnerløkka, 0505 Oslo, postmonak@bya.oslo.kommune.no
Bydelsurvalget i Bydel Vestre Aker v/bydelsadmimstrasjonen, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo,
posunottak@bva.oslo.kommune.no
Byrådsavd for byutvikling. Rådhuset, postmonak@byroslo.kommune.no
Byutviklingskomiteen, Rådhuset, postmottak@oslobystyre.no
Deichmanske biblimek, Ame Carborgs plass 4, 0179 Oslo
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Rådhuset, 0037 Oslo,
postmottak@byroslo.kommune.no
Eiendoms- ag byfornyelsesetaten, Chrisuan Kroghs gate 16, 0186 Oslo,
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep , 0032 Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Hafslund Fjernvarme AS„ 0247 Oslo, Firmapost fjernvarme®hafslund.no
Hafslund Nett„ 0247 Oslo, firmapost@hafslund.no
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo v/ Per Kristian Løken, Vetlandsvcien 98 A, 0685 Oslo,
loeken@boropro.no
Opplysni ngstjenesten i Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo
Oslo politichstnkt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan, Postboks 8101 Dep. 2, 0030 Oslo, post.oslo@politiet.no
Plan- og bygningsetaten, Kundesenteret, HER
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale nenester. Rklhuset, 0037 Oslo,
postmottak@byroslo.kommune.no
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb., Postboks 7150, 5020 Bergen, sfn@telenorcom
Vann- og avløpselaten, Pb. 4704 Sofienherg, 0560 Oslo, postmottak@vav.oslo.kommunc.no
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BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbe oslo kommune.no


Sendt: 20 juni 2014 09:13


Til: BVA-Postmottak, Postmottak Byantikvaren, postmottak@oslobystyre no,


Postmottak EBY: fmoapostmottak@fylkesmannen no;


Firmapostfjernvarme@hafslund.no; firmapost@hafslund.no;


loeken@boropro.no, postroslo@poldiekno, sfn@telenor.com; Postmottak


VAV


Emne: PBE-200411513-42 - Forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo


Vedlegg: 1_Kunngjoring_omforslag_ttmindre_endring_av_reguleringsplan_i_Oslo_


17.pdf; 231ustrasjonskart_til_offentlig_ettersynigtpdf


Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil


ikke bli ettersendt.


Med vennlig hilsen


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:


l_Kunngjøring om Forslag til mindre endring av reguleringsplan i


Oslo.pdf (Hoveddokument)


2_111ustrasjonskart til offentlig ettersyn.pdf (Vedlegg)

























































































































































































































Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


BYDEL VESTREAKER
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Iht. adressekste


r1 d1/


/
o/ni eirk.


Ilano 14 08 10 I 4


Var ref (,:akanr) 201216171-47
Sakaheh Jens Knahan Soinnin


Oppnia allild and henvendeke
.1Anlentle $12 I


KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN
FRA 18.08.2014TIL 29.09.2014


FORSLAG TIL DETALJREGULERING - ARNEBRATVEIEN 85


Plan- og bygningsetaten har 04.08.2014. med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold iii
deleged myndighek vedtatt å legge ovennevnte planforslae ut til offent lig ettersyn og sende det på horing.


Området foresIds regulerttil bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse. Hensikten mcd planen er å legge til


relte for oppforing ak en layblokk i tre etasjer som skal inneholde ni leiligheter, på nordre del av wmta.
Sondre del av tomta mot Arnebråtveien vil forbli ubebygd og beholdes som gront uteoppholdsareale med
den hensikt at Arnebråtveien skal beholde sitt gronne preg.


Planforslac til offenthe euersyn er tilgjengelig som plankunngjoring og i saksinnsyn på Plan- oc
bygningsetatens neusider wuP. .phe.oslo.kommune.no saksionsvn på vår referanse.


Orientenne om planforslaget kan fås ved henvendelse til Plan- og bygninesetatens kundesenter. Vahls21 I.
Varslinesbrek med planforslaget kan oesa ses pd:


Deiehmanske bibliotek i Arne Garbores plass 4 oc


— Opplysningstjenesten i bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien I SU.


Heringsfrist
entuelle bemerkninger til p1anforslaget må sendes Plan- og bygnin2setaten senest 29.09.2014. Vi cjor  


oppmerksom på at ozsa innsicelser fra myndi2heter med innsigelsesrett må sendes innen fristen.  Vennligst
oppgi saksnummer.


Vi ber om al bemerkningen gjores kort. et at det laces ei sammendrag på I 2-1 side eunet for trykking.
Bemerkninger som kommer inn er gninnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen for saken
sendes videre til byrddet. i har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar.
men kil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerknincene folger
saken når den sendestil politisk behandlind.


•


:jm•"••••:.
Plan- on bygninnaelaien


1101,a164 Sentram
0102 Osla


Basoksadrease
Vahls nele . 0167 (nlo
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Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bernerkninger som er


kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedlak er


fanet, vil del bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i AftenposEen sann soM plankunngjøringer


på etatens nensider htm://htto://www.plan.oslo.kommune. not Vedtaket kan da pilklages.


Vedlegg:


Vedlegg i sak 201216173-47


Beskrivelse


Kunngjøring om offentlig enersyn fra 18.082014 til 29.09.2014
1


(Dene dokument)


2 Planforslag til offentlig ettersyn - Arnebrkveien 85


3 Forhåndsunalelser


4 ROS analyse


5 Plankart


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Kundesenteret


Kontorservice


Delte dokumentet er elektronisk godkjent 14.08.2014 av:


Heike Knoll - Saksbehandler


Likelydende brev sendt til:


Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 148, 0754


Oslo, postmottak@hvmoslo.kormnune.no


Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo, postmouak@bremslo.kommune.no


Byantikvaren, Pb. 2094 GrUnerlokka, 0505 Oslo, posimottak@by,coslotkommune.no


Bydelsmvalget i Bydel Vestre Aker silbydelsadministrasjonen, SorkedalsvHen 148, 0754 Oslo,


postmonakCinhva.oslo kommuncno


Bymiljøetaten, Pb. 9336 Grønland, 0135 Oslo, postmottak@bymmslo.kommuncno


Byrådsavd. for hyutvikling, Rådhuset, postmottak@byhoslo.kommune.no


Byutviklingskomiteen, Rådhuset, postmottak@oslohystyre.no


Daimyo AS, Molleparken 6, 0459 OSLO, ka@daimyo.no
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BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbeaslo.kommunano


Sendt: 14. august 2014 13:42


Til: BVA-Postmottak; Postrnottak BRE; Postmottak Byantikvaren; Postmottak


Bymiljøetaten; postmottak@oslobystyre.no; ka@daimyo.no; Postmottak


EBY; fmoapostmottak@fylkesmannen no; johannes@goaarkno;


Firmapost.fjernvarrne@hafslundno; firmapost@hafslundoo;


post@huseierneno; loeken@boroprano; lbf@lbino;


oslo@blindeforbundel.no; firmapost@nhf. no; post.oslo@politiet.no;


Postmottak Renovasjonsetaten; post@ruter.no: post@oslobyesvel.no;


sfn@telenorcom; Postmottak Undetvisningsbygg; Postmottak VAV


Ernne:	 PBE-201216173-47 - Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.082014 til


29092014 Forslag til detaljregulering - Arnebratveien 85 - Sending 1 av 2


Vedlegg: 1_Kunngjoring_om_offentlig_ettersyn_fra_18_08_2014_bl_29_09_14.pdf


Del 1 av oversendelse av plansak til offentlig ettersyn. Vedlagt følger varslingsbrevet i plansaken. Oversendelse av


selve planforslaget med vedlegg følger i e-post 2. Hvis dere ikke mottar e-post del 2 , kan det skyldes at dere ikke


har tilstrekkelig kapasitet på eget e-postmottak.


Vedleggene kan da lastes ned fra vårt saksinnsyn


http://terrazabeaslo.kommune.no/saksinnsyn2/casedet.asp?direct=Y8tmode=a11&


caseno=201216173


Vedlegg:


1_Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.pdf


(Hoveddokument)
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Sendt: 14_august 2014 13:43


Til: BVA-Postmottak; Postmottak BRE; Postmottak Byantikvaren; Postmottak


Bymiljøetaten; postmottak@oslobystyre.no; ka@daimyo.no; Postmottak


EBY; fmoapostmottak@fylkesrnannen.no; johannes@goaark.no;


Firmapost6ernvarme@hafsluntina firmapost@hafslundoa


post@huseierne.no; loeken@boropro.no; lbf@lbl.no;


oslo@blindeforbundetno; firmapost@nhfno; postoslo@politietno;


Postmottak Renovasjonsetaten; post@ruter.no, post@oslobyesvel.no;


sfn@telenor.com; Postmottak Undervisningsbygg; Postmottak VAV


Emne: 	 PBE-201216173-47 - Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til


29.092014 Forslag til detaljregulering - Arnebråtveien 85 - Sencling 2 av 2


Vedlegg: 2_Planforslag_til_offentlig_ettersynnArnebraNeien_85_20.pdf-, 3


_Forhandsuttalelser_21.pdf; 4_ROS_analyse_22 pdf: 5_Plankart_23pdf


AppServerName: WE8139072


DocumentID: 13/00025-4


DocumentIsArchived: -1


Del 2. Vedlagt følger planforslag til offentlig ettersyn med vedlegg.


Vedlegg


2_Planforslag til offentlig ettersyn - Arnebråtveien 85.pdf (Vedlegg)


3_Forhåndsuttalelser.pdf (Vedlegg)


4_ROS analyse.pdf (Vedlegg)


5_Plankart.pdf (Vedlegg)
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Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Saksbeh.: Arkty:


opi:


Se adresseliste


Daio 2" ni. 2014


Dere, ref
Var rel I •411S11-1 10.1Jo79.97..2


Murke 512 1Oppgi   ed hemendeke
k






BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - SOLBORG


Vi orienterer om monatt bestilIing oppstansmote. Saken er reeistrert hos oss med saksnummer
201407997.


Send melding til Plan- oe bygningsmaten is dere har spesitikke oe konkrme innspill til oppstansmoteL
Innspillene ma være mottan senest tre uker etter utåendelse aå denne orienteringen. Alle bemrte parter blir
varslet om oppstart planarbeidet ener oppstarrsmotet.


Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen.


Følg fremdriften på Saksinnsyn.


http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsen / (intranett)
http://wnw.pbe.oslo.kommunc.no/saksinnsvn / (internett)


Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til kommunisere elektronisk med maten via etatens e-
postadresse: PostmottakP pbe.oslo.kommune.no. Vennliest oppgi saksnummer ved henvendelse til
maten.


PLAN- Ofi BYGNINGSETATEN


Likelydende brm sendt til:


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsåeien 150 B. 0754 OSLO. postrnottalaabva.oslo.kommune.no
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Postboks 491 Sentrum. 0105 OSLO.
postmonakra eby.oslo.kommune.no


Byantikvaren. Postboks 2094 Grfinerlokka. 0505 OSLO, postmottakrifbya.oslo.kommune.no
Bymiljoetalen. Posiboks 9336 Gronland, 0135 OSLO.postmotrakafbyntoslolommune.no
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Oslo kommune
Plan- og ligningsetaten


Bestilling av uppstartsmote


Skjemakudt:
PER0025er I 0


Referansenummer:
193131112-XV/7.


Bestilling av oppstartsmote


Innsendingsdato:11.06 201 - 1 11:38


Innlogging


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som soker.


Innloggel hos ID-porten 11ANS CHRISTIAN IIDEGI I


soin


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma PI ARKITEK 1-15RAS


Oreamsaaionsnummer 977503264


Adresse Posthoks 135 Vinderen


Postnummer 0319


PosIsled OSTO


Telefonnummer 21 69 99 00


E-post ka inenne puls i puls-a.no


sendes hi


Gjerna e-post pulsal puls-a.no


Kornaktperson I lans Chr. Hoeeh


for prosjekhn hos


Faekyndig


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firrna Soria Nloria - Den norske 1æeeforenines konferanse- oe utdannmessemer.


Adresse Voksenko115elen 60


Posinummer 0790
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	Plan - og bygningsetaten Postalr.


111616,364 Scalrum


0102 0.10


Tele [on nu rnnmr


E-909.


23 49 10 00


posImoilakai phetsIakammanc.no







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling as oppstartsmote


Poststed Oslo


Telefonnummer 934 05 667


E-post (kvittering hebesturnEcismail.com


sendes hit)


Kontaktperson Hans Chr. Bestum


for prosjektet hos


forslagsstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


(iårdsnummer 33


Bruksnummer 2897


Adresse/Stedsnavn Solborg


Eicrs navn Soria Moria - Den norskc hegeforenings konferanse- og utdanningssenter.


Eiendomsoppl) sninger


Gårdsnummer 33


Bruksnummcr 1118. 1119


Adresse/Stedsnavn Voksenkollen


Eicrs navn Esslia AS


Bydel Bydel Vestre Aker


Bakgninn for og Bakgrunnen for og hensikten mcd prosjektet cr onske om å utnytte eiendornmene tit


hensikt mcd prosjektet boligforma


Er det særlige sporsmal Adkomst og grad av utnyttclse. Bevaring av vegctasjon. fjemvirknine. Krav til


dere onsker å få uteoppholdsareale


avklart?


Karttjeneste


Vedlegg


Oslokart.pdf
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Plan- og b)gningsennen Posladr. Telefonnummer 23 49 10 00


Boks 36-1 SenInlm E-post postmollak9  pbc odo kommuntno
0102 Oslo







Oslokommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og foringer *


Hvilkc oyerordnede KDP-6


planer gjelder for


planområdet, h tike


foringer gir de. og i


ha ilken erad foluer


prosjektet opp disse


foringene?


Gjeldende regulering *


ST 020


Tilliggende S-919 og S2939


Eksisterende miljosituasjon


natunnang fold. Det er gammel skog i planområdet.


samferdsel. stoy.


trafikk)


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Del er ingen bebyguelse i planomramrådef


Enkel stedsanalyse


ferstan gierne med Tunei A5 eår lanus bele estsiden aa planområdet som skråner bran oppcn er fra denne.
enkel stedsanalvse som Dammen est for Soria Morias Askeladdens Hus cr marken mcd biologisk mangfold.
lastes opp. sc eksempell


Illustrasjoner til stedsanalyse


Vedlegg


Ei A10-1 Situasjonsplan.pdf
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Plan- og 11)gningsetaten Posodr:


Iloks 364 Senlnirn


0102 Oslo


Telefonnorliner


krposf


23 4Y 10 00


posmsoual, pbe.oslotommune no







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmete


Forslagets hovedgrep


Beskrivelse av hovedgrep


Thordan er forslaget Planområdet rar adkomst over Soria Morias eiendom i nord og tilslutter scg


tenkt lost? Presenter Voksenkolh cien. Det er lagt en "fingver mcd en asstikker mot syd som nar hele


skissen av byplangrepet planområdet I nord er det assatt et fellesareal på 11.2 daa som ikke skal bebygges To


(se forklaring nedenfor) mindre fellesareal på henholdvis 1.5 og 1.2 daa er as salt sentralt i planområdet.


kon med fokus på All bebyggelsc cr tenkt som frinstående encboliger som så langi mulig skal legges


det overordnede: vinkelreu på terrengfallet og adkomstveien.


Formål. disponcring Der ten-enget fillater det cr bebyggelsen organisen rundt et tun.


as tomta (atkomster. Dc indis iduelle tomtestorrelsene vaficrer fra ca 500 til droyr 1000 ml


utcarealer og plasscring


as bygningsmasse og


anlegg)


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


a A10-2 Snuasjonsplan 1_1000.pdf


Fakta om forslaget


Arealstorrelse


Planområdet totalt 72548m'


Arcalbruk og foreslåtte Bolig


formål


Utcoppholdsarcal (for Felles uteoppholdsarcal sentralt i planområdct er 2819 rn2. Dette urgjør 38 m2 pr. hus.
skolcr, barnchager,


sykchjem og boligcr)


Utnyttelse Hele planområdet får ca 11% BYA. De minstc tomiene vil kunne ha maks BYA på


24%.


Hoyde


Trafikk og parkering


Bebyggelsen kan ha 2 etasjer - underetasjc


Mcd ca 74 nyc boliger vil Vokscnkollveicn ra noe mcr trafikk. Ny adkomst må


etabletes.


Hver bolig skal ha dobbelgarasje integrert i huset


P1311102-Xl LL Side 4 av 5•
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Plse- og b)goiegwt•teo Pa.ladr Telefonnummer 23 49 10 00


Bok3 364 Sentrum E-post pommon4164 plx oslo kornmunt no


0102 06133







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppslartsmote


Videre prosess


Retheutor tor om Kan ikke se at det  il rere hehm for konsekNensutredninn.


prosjekum ktm


utlose krat, om


konsel“ ensutredning


Alesk mknami dere Det er onskelin ha med Frilunsetalen i urderinner a skon on enkelitrwr


prosess planområdek


dke


ho edutfordn nger har


forslanet?


A helm gge planomradet sliL at det tOrtsattfrernstå som skonbm okst.


P01-994-X9 1/ Skle 5 ao 5
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rinn- og gningtela (en Posmen. Telefoopununer 49 1000


Boks Sennum /-000 pothnellalotphe odo kommune no


0102 Othe







Oversiktskart


Gårdsnummer 33 Bruksnummer:2897


Dalo 11 06 2014- Copyognt (C) Plan- og bygningselalen Oslo kommune A0100 200 300m
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BVA-Postmotta k


Fra: Peter Graff cpgraff@steensland com>
Sendt: 12. august 2014 15:06
Til: Tor Olav Mangset
Kopi: leder@voksenkollenvel.nd, BVA-Postrnottl AuG. 2014
Emne: 11/01658-2 - Fartsgrenser Voksenkollen
Vedlegg: Fartsgrenser Voksenkollen 150612.PDF


[S•fk) (016,q
Hei!


Ref tidligere korrespondanse.


Iht skHting er det fremdeles 80 km/t fartsgrense rundt Frognerseteren!


Det er som det var, mener dere at det skal være 80 km grense fra Frognerseteren og opp til
Tryvannsærnet og bort til Voksenkollen stasjon?


Ref den siste tids kritikk mot Veivesenet. Det ranes på disse velene, med 80-grense beholder de
førerkortet inntil 116 km —det vet de godt. Den dagen noe blir pakjørt av en råkjører der, vil dere stå
ansvarlig for at 100 km/t bare er en overtredelse?


Mvh
Peter Graff







Oslo kommune
Bymiljøetaten


Peter Graff
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FARTSGRENSER VOKSENKOLLEN


Det tses td dme herBendelser ax 5. mat o2. I S. mai. 02. ril teIefon,ammIe


Vi lar dine iniispill ul etterreming i orste oingang. Dffie innspdI om endring av farhyreinen d


bli  urdert ed neste gjenno=ang a larbsoneplanen Ibr B  .del Ve,dre Aker.


Med ennlig InIsen


Bente FlesNig Tor OlaN Mangset


seksjonssiel sjefingenior


Godkjunt lekt rt1111 1.


Fl niiljørtafrn
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Oslokommune
Plan- og bygningsetaten


Se adresseliste


neles ef


Daio 2006202-1


arref1s6hsnr) 20130179/1-12Saksbelr LiseRdoIiAskivkode 512.1
Oppgk alllid ved Iwinendelse


VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET - FOSSUM - BÆRUM
KOMMUNE


Vedlaui folger varsel om utvidelse in planområdet til tidliuere %arslet oppstart as omraderegulering for


Fossum i Bærum kommune.


Opprinnelig varsel om oppsiart as ontnidereguleringen ble oversendt etatene sammen med forslag til


planprogram 14.012013: Oslo kommune har a aitt uttalelse på bakgrunn a etatenes tilbakemeldina den


ganuen. Planpromummet er senere sedtatt av planutvaltzet i Bærum kommune 13.6.2013.


Hensikten med planarbeidet er å avklare arealbruken i tidlistere næringsområde og


tilliggende arealer Planområdet omfauer dagens næringsareal. dagens idrettsarealer og landbruksjord


mellom næringsarealene og Ankerveien. Ilividelsen som nå varsles innebærer at også Fossumvelen fra


Ankerveien til Griniveien. samt Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien inngår (se kartskisse)


Plan- og bygningsetaten vil samordne Oslo kommunes uttalelse i saken og ber om at kommentarer er


etaten i hende innen 04.08.14.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Avdeling for byutvikling


Analyse


Derte elnkumenter er eleklmnisk godkjem 20.06.2014 av:


Lise 11:Radoli - Saksbehandler
Kjersti Granum - enhersleder


Vedlegg:


lloringsbrev fra Bærum kommune


kanskisse


Likelydende brev sendt til:
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BÆRUM KOMMUNE 0OMRÅDEUTVIKLING


Adressater i følge liste


Deres ref.: Vår ref: Dato:
12/19619 -14/119964/MAN1C 13.06.2014


Varsel om utvidelse av planområdet til berørte parter,
myndigheter og vel


medhold av plan og bygningsloven(pb1) § 12-8 ble det 17.12.2012 varslet oppstan av


planarbeid for områderegulering for Fossum.


Det varsles med denne utvidelse av planonuådet, slik at det også omfatter Fossumveien


fra Ankerveien og ned til Griniveien, samt Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien.


(se kanskisse)


Hensikten med planutvidelsen er å legge til rette for god fremkommeltghet for


kollektivtransport på strekningen Fossumveien —Vollsveten, ny kryssløsning


Fossumveien/Griniveien, støyskjerming langs Fossumveien og eventuell utbedring av


eksisterende gang-sykkelvei langs Fossumveien.


Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 25. august 2014 rettes til:


Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika, e-post:


postPbaerum.komnmne.no. Merknader påføres arkivsakID 12/19619.


Saksbehandler: Majda Anicic, tlf. 67 50 43 24.


https://www.baerum.kommune.no/kunnaonnger


Med hilsen


Gunvor Bjømsen


enhetsleder


Majda Anictc


overarkitekt


Dokumentet er godkjent elektronisk


Besøksackesse






Postadresse Org nr 97d 553 686


Kornrnwegarclen






1304 Sarchata Etank






Amold Haukelares a55 10 E-pOST posreltsaerurn kerlirriune no Telelcri 67 50 44 63


1304 SANDVIKA






Faks 67 50 63 15







Vellt


\irskju4 '41)11—tH,







BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbenslo.kommune.no


Sendt: 20. juni 2014 08:26


Til: Postmottak Byantikvaren; BUN-Postmottak; BVA-Postmottak; Postmottak


Bymiljøetaten; post@ruterno


Emne: PBE-201301798-12 - Varsel om utvidelse av planområdet - Fossum -


Bærum Kommune (Ref 14/119964/MANIC)


Vedlegg: 1_Varsel_om_utvidelse_av_planomradet_-_Fossum_-_Berum_Kommune_


383.pdf 2_Varslingskart_384.pdf 3_Varsel_om_utvidelse_av_planomradet_


385.pdf


Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et origmalt dokument. Papirdokument vil


ikke bli ettersendt.


Med vennlig hilsen


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:


1_Varsel om utvidelse av planområdet - Fossum - Bærum Kommune.pdf


(Hoveddokument)


2_Varslingskart.pdf (Vedlegg)


3_Varsel om utvidelse av planområdet.pdf (Vedlegg)

























































































































































































Informasjon til Tiltakshavere som får klagesaker behandlet i. Byutvikling-, 


miljø- og samferdselskomiteen (BMS) og Bydelsutvalget (BU). 


 


Gjelder sak: Røahagan 49 A-F Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om heving av tak for påbygg av loftsetasje. 


Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


 


Saken vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 4. september 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


25. august 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Bydel Vestre Aker,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 








Oslo kommune
Plan- og bygningseta ten


Bydel Vesue Aker


SorkedaIs•eien 150 B


0754 OSLO


rnr VESTP,EAKER  1
''".10oç.33N 3/0 



Onk.nr.: (i


Arkiv:
J sk,


Dato IP P6 2014


Does ol arrel (sakon 201 2153,6-33 NaksbcP Soplip,Surud .3rIsnlsok 331
Oppgjs alllid ed hor endeIse


C•41







Byggeplass: ROAHAGAN 49 A - F Erendorth 12/511 0:0


Tiltakshaver Ruabagan Borettslad v/Yogve Adresse: Roalmåan 49 k, 0754 OSLO






Kveine






Soker Wood Arkilektur - Design Adresse: Nobels grue 23. 0208 OSID


Til taksty pe: Tomannsbolig/rekkelms Ti raksart: Påbydging


KLAGESAK TIL BYDELSUTVALG - ROAHAGAN 49 A - F
KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE
PÅ SØKNAD OM IIEVING AV TAK FOR PÅBYGG AV LOFTSETASJE.


DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
Byggesak- innstilling til hyradet


Plan- og hygningsetatens rammetillatelse på soknad om heving 11% tah for påbygg av loltsetasje er
paklaget av Odd ng Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Soraas, Harald og Randi Renestad,
Per og Tove Dylmad, Ihnmas ng Charlotte Stephansen representert ved advokatfirmaet Rarder DA.


Klagen inneholder klage på gitt dispensasjon fra reguleringsplanens hoydebestemmelser § 10 b).


Klagen anbefales ikke latt til folge.


Plan- 02 bygningseuthen behandler denne sak etter inynd ighet tildelt etaten i bystyres edtak 26.11.03 sak
420 viderefort i bymyresedrak av 17.00.2009 sak 201.


UTDAPENDE SAKSTREMSTILLING


Bakgrunn


Plato og bygoingseraren mottok 23.1 12012 sokand om pahygg av rekkehus i Roalradan 49 A-F.


Rekkehuset består av 6 vetlikaldebe boenheter as 80 kvm Fordeli på 2 elasjer. Med tilraket vil de få en ny
loftseraMe. og det vil være avhengig as dispensasjon fra boydehestemmeIsen i§ 10 i smalutsplanen.


ktaten ga 11.04.2013 tillarelse til filtaket, samt dispensasjon fra reguleringsbeswmmesene § 10. Vedtaket
ble påklaget av advokatfirnraet fireder pa vedne zi naboene Odd og Grete Thtnesen, AriId Sponland og


Soraas. Harald og Randi Benestad. Per og Tose Dybwad, Thomas og Clunlotte 5cephansen.


•






l'Ian- og tpgaingsetaren


Bck,`Onniol


P102 Oslo


Booksids:ssc
Vahls gate I0187 Oslo


ppppl-p" oslo 111111111.1112.110


SLPtiall‘02 ISOPfinkgiro13I  01,11391
kundoen,n23 -P3 111110Op2 o071 0-10 823IVA
leleIhl2:40 PH11


F-pos3 posImollak li pbe osio komoune 11.0•• ":







Saksnr: 201215376-53 Side 2 av 8


Klagesaken ble behandlet av hydelsovalget i Bydel Vestre Aker i mote 20.06.2013, sak 100/13. Med


mot fem stemmer, fattet hydelsovalget følgende vedtak:


- Fesue Aker hyclelsubsd8 finner grand a omgjøre Plan- og bygningsetatens
rammetillatelse av 11.4.2013. Vestre Aker hydelsurvalg anser ffi en økning av mønehøyden til maks. 10,1
m og gesimshøyden til maks 9,7m som er vesendig høyrere enn Småhusplanens bestemmelser (henholdsvis
9 m og 6,5 m) medfører en uakseptabelt stor forringelse av lysforholdene for nahoene. lilempene er
dessverre vesentlig større enn fordelene ved å gi en dispensasjon.


Klagen fra Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraus, Harald og Randi Benestad, Per og
Tove Dybwad og Thomas og Charlotte Stephansen, representert ved Advokatfirmaffi Reeder DA, tas til
følge.


Saken sendes til Plan- og hygrangsonaen


Saken ble deretter sendt glbake til Plan- og bygningsetaten for fornyet behandling, og Plan- og


bygningsetaten orngjorde rammetillatelsen til avslag, datert 09.08.2013. Avslaget ble påklaget 30.08,2013


av ansvarlig søker Wood Arkitekter —Design. Plan- og bygningsetaten oppregholdt bydelens vedtak og


sendte 18.10.2013 klageinnstilling til Fylkesmannen.


I vedtak av 02.04.2014 tok Fylkesmannen klagen til følge og opphevet Plan- og bygningsetatens
omgjøringsvedtak av 09.08.2013 og bydel Vestre Akers vedtak av 20.06.2013. Etter Fylkesmannens


vurdering var vedtakene ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsested.


Uttalelser fra annen myndighet


Plan- og bygningsetaten viser til Fylkesmannens avslunende bemerkninger der det bl.a.


fremgår


''Resultaief er at den opprbuudige klagen på rammefillatelsen av 11.04.2013, må tas opp til ny
behandling. Under forutsetning av at den delen av klagen som gjelder dispensasjon fra arealplan på ny
skal tas opp dl politisk behandling, og i 1y5av klagers innyendinger mot saksbehandlingen som er
behandlet over, bes bydel Vestre Aker vurdere om det er naturlig å overlate klagesaken til
bystyredbyukyiklingskomiteen for behandling, slik w berørte parter kan ha tillit til at saken undergis en
forsyarlig og upartisk hehandling. Fylkesmannen viser også dl klagers anførsel vedrørende dette pa
7 i klagen 301)8.2013. Dffi må euer Fylkesmannens syn antas at (lette kan løses praktisk innen for
kommunelovens regler og abninnelige prinsipper om delegaspui av myndigher


På bakgrunn av Fylkesmannes uttalelse synes påkrevet at de organer i Bydel Vestre Aker som skal ha


saken ti1 behandling, herunder BMS-korniteen og bydelsutvalget vurderer sin habilitet forut for


behandlingen av angjeldende sak. Dersom bydeleu finner at saken skal behandles av annen klageinstans


skal saken oversendes bystyret for ev. videresending til byutviklingskomiteen.


Gjeldende regulering og eksisterende forhold


Gjeldende reguleringsplan for området er Småhusplanen, S- 4220, vedtall 15.03.06. Området reguleres 61


boligformål. Regul eringsplanen har blant annet begrensninger på 24% BYA per eiendom, ng


bestemmelser for høyder på tiltak. Reguleringsbestemmelsene § 10 b) setter hoydebegrensningene til 9


mefer for mone og 6, 5 meter for gesims fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er høydebestemmelsene


det dispenseres fra i vedtaket om rammetillatelse.
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Den omsøkte eiendommen er i henhold til Gab registeret på 1299m1. Eiendommen strekker seg fra veien;


Røahagan i vest til friluftsområdet Mærradalen i øst. Det er relatim store høydeforskjeller på eiendommen,
da terrenget i området er kupen og skråner veldig fra vest, med behyggelsen ovenfor Røahagan og ender i


Mærradalen i ost. Terrencet på Mendommen er terrassert slik at de tre -delene7 as rekken har hvert sitt


uteområde, og slik at bebyggelsen trapper seg ned mot Mærradalen.


Eiendommen har i dag BYA pa 33, 98 %, som ble godkjent i 1992, under daværende


reguleringsbestemmelser.


Søknad om rammetillatelse


Søknad om rammertltatelse ble mottatt Plan- og bygningsmaten den 23.11.12. Søknaden omhandler


påbygg av loftsetasje, med heving av tak i eksisterende 2. etasje pa rekkehusrekke i Røahagan 49 A- F, pa
Røa i bydel vestre Aker. Søknaden inneholder søknad om dispensasjon fra høydebestemmelsene i


reguleringsplanen, da det høyest heliggende av de tre sammenhengende husene vil få for høy nunle- og


gesims høyde Det søkes også om dispensasjon for gesimshøyder på den midterste av de tre delene.


I søknaden om rammetillatelse hadde ansvarlig søker regnet gjennomsnittlig planert terreng rundt hver


enkelt av de tre sammenhengende delene, fordi de ligger på ulike nivåer. Dette er feU , en skal regne


gjennomsnittlig planert terreng rundt hele tiltaket når det henger sammen og/ eller fremstår som et tiltak.


Dette ble senere rettet opp av ansvarlig søker


Uttalelser fra annen myndighet


Det foreligger ikke uttalelse fra annen myndighet.


Protester


Det forelå protester til søknaden. Prowstene var fra naboer ()dd og Grew Thoresen, Arild Sponland og


Hilde Søraas, Tove og Per Dybwad, Charlotte og Thomas Stephansen og Harald og Randi Benestad.


Hovedpunkter i nabocrs klager er:


Det omsøkte tiltaket vil oppleves som nwende i nabulaget, dette vil resultere i dårligere hokvalitet


for naboene pgæ redusert sol- og lysforhold. Dette gjelder spesielt nahoene mot nord og naho i sør


øst. Naboer mener naboer mot nord generelt vil få meget redusene sol forhold og at naboer i sør


øst vil få redusen sin euermiddags- og kvelds sol.


Eiendommen har meget høy BYA i forhold til hva som i dag blir godkjent etter dagens


reguleringsplaw Dagens reguleringsplan er strengere enn den da rekkehusene ble bygget, og


tiltaket bør dermed stoppes, som det ble i 1992.


Behyggelsen i Roahagan 49 er allerede betydelig større enn annen hebyggelse i omradet. En


yuerligere påbygning vil gjøre at hygningen voluminøst skiller seg ytterligere ut. Sely ved fjerning


av takarker vil ikke bebyggelsen bli bedre tilpasset nærområdet, visuelt sett.


Naboer er uenige i ansvarlig søkers beskrivelse av omraders bebyggelse som hovedsakelig 2


etasjes hus med loft ogl eller kjeller 1 en as nahoklagene slar det: "Arkitektens fremstilling at


bebyggelsen i områdm hestår av to- og fire mannsboliger i to fulle etasjer med toft og kjeller


medforer ikke riktighet. da det kun er nr. 43 som tilfredssfiller arkitektens beskrivelse.-


Det er ikke slik at en kan regne med å bo i samme bolig gjennom alle livsfaser. Flytting må


påregnes.


Nahoers hovedpunkter går altså på at tilpasningen til området ikke er god nok jfr. § 7 i


reguleringsbestemmelsene. Tiltaket vil redusere naboers sol- og lysforhold betraktelig.


Ansvarlig søker bernerker til protestene:


Soldiagram som er vedlagt søknaden og nabovarselet viser at tiltaket på Røahagan 49 A- F vil
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påvirke nahoer i nord nue. Men fordi nr_ 49 A- F ligger direkte syd for nr. 51 A og B er


påvirkningen ikke sa stor. På det tidspunktei nr. 49 ligger rett foran nr_ 51 står solen på sitt


høyeste, og dermed faller ikke skyggene langt inn i hageomradene og skyggelegger hagene. Når


meopphold er mest aktuelt om ettermiddagen star solen i vest. Da er det annen bebyggelse som


skygger for solen sammen med asryggen i vest. Mot nord er avstanden naboer i Roahagan 51A


og B henholdsvis 9, 5 og 16, 5 meter.


Behyggelsen ble upplon under daværende gjeldende reguleringsplan, og BYA på eiendommen er


saledes ut i fra denne planen.


Bebyggelsen trapper ned i terrenget, og volumet er brutt opp, slik at det ikke er en


sammenhengende fasade pa 34 m. Mønehøyden er lik på alle enhetene, men kotehøyden på monet


har ikke samme hoyde ettersom bebyggelsen trapper nedover i terrenget.


Opploft med en vertikal dør er helt nødvendig for å ivareta romningsforhold i tilfelle brann. Det er


ikke snakk om en terrassedor, og det vil ikke være plass til varig opphold på brannbalkongen.


Tradisjonelle norkke trehus har ofte oppløft i takflaten.


Ny takflate er formet med henblikk på å få et uttrykk som er mer ensartet i forhold til


omkringliggende behyggelse. Eksisterende takflate har mye utbygg i furm av takarker og er visuelt


durninerende fordi det skjer veldig mye. Ny takflate vil bli visuelt mindre dominerende.


Takvinduer som flukter med takflate vil være mindre synlig fra hakkeplan enn dagens arker, og vil


således være lite synlig for omkringliggende behyggelse. Arkitekt mener fonsatt at ny takflate vil


være mindre visuelt dominerende enn eksisterende. Videre vil uttrykket, som nevnt tidligere,


samsvare mer med de rene volum omkringliggende beh)ggelse består av. 5


Rammetillatelse


Rammetillatelse for påhygning av eksisterende bebyggelse venikalt, med en ny loftserasje,


og dermed heving av tak i eksisterende 2.etasje, ble gitt I 1.04.13. Rammetillatelsen gjelder for alle


boenhetene i rekkehusrekken_ Fordi tiltaket kun gjelder påbygg på eksisterende bebyggelse påvirker det


ikke eiendommens fotavtrykk; BYA. Tiltaket gjelder påbygning pa en rekkehus rekke bestående av 3


med 2 boenheter i hver 5der. I I ver 5del- liuger på ulike terrengniva. Praksis I Plan- og


hygningsetaten er at når et Oltak henger sam men skal det regnes gjennomsnittlig planert terreng rundt hele


tiltaket, og ikke rundt hver enkelt enhet. Høydene på tiltaket skal angis, og regnes i forhold til


ejennomsnittlig planert terreng rundt hele tiltaket, i dette uilfellel rundt alle 3 7delene-. Det ble I


rammetillatelsen gitt dispensasjon fra regukringsplanens høydebestemmelser_ Den høyest beliggende av


de tre delene av bygningskroppen er avhengig av dispensasjon fra molle- og gesims høyde. Monehøyden


etter utføring av tiltaket vil her bli på 10, 1 meter, og gesimshoyden pa 9, 07 (pga_ takopplett for


brannbalkong), over gjennomsnittlig planen terreng. Den micherste av delene er kun avhengig av


dispensasjon fra gesimshoyde. På grunn av prosjekterte takopplett for brannbalkong vil denne bli pa 7, 12


meter over gjennornsnittlig planert terreng. Den nederste av de tre delene er ikke avhengig av noen


dispensasjoner. Ved å gi dispensasjonen økes holigenes bruksareal betraktelig. Dette gjør at


gjennomstrørnningen av beboere blir mye mindre, som igjen skaper et mer stabilt naholag. Samtidig anses
ikke dispensasjonen å medfore vesentlig ulempe for naboene, da sulforholdene deres fortsatt anses å være


tilstrekkelige, samtidig som lys og lu ft rundt tiltaket også anses å være ivaretatt.


Klager


Det er nahoene Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Suraas, Harald og Randi Benestad, Per
og Tove Dybwad, Thomas og Charlotte Stephansen representert ved advokatfirmaet Ræder DA, som har


klaget pa vedlaket. Klager har reuslig klageinteresse jf. Fyl. § 28. Klagen ble mottatt Plan- og


bygningseraten den 30.04.13, og er således kommet innenfor klagefristen.


Klageanforslene går i hovedsak ut på:


Klager mener hensynet bak planen blir tilsidesatt fordi påbygget, med heving av eksisterende tak
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vil påvirke lys og lutt rundt tiltaket, som igjen påvirker naboene og området.


Klager mener videre at Pbels grunner for dispensasjonen kun er privat anliggende for beboerne i


Roahagan 49 a- f , og ikke samfunnsnyttig. Pbe viser i vedtaket 61 at hver enkelt bolig vil få større


og mer brukban bruksareal i boligen, slik at gjennomstromningen av beboere blir mindre, og det


dermed blir et mer stabilt nabolag.


Videre skriver klager at BY A på tomten allerede er overskredet, og at en påbygning på tiltaket vil


forverre opplevelsen av tiltaket som ruvende og ston i området.


Ansvarlig søker bemerker i sin uttalelse til klagen:


Det omsøkte tiltaket skiller seg ikke ut i næromradet, og fremstar ikke som en 34 meter lang vegg i


nærområdet Fasadelivet er furskjøvet, og føl ger terrenget nedover mot øst. Slik fremstår


bygningen som oppdelt i 3 felter med 2 hoenheter. Tiltaket anses å være tilstrekkelig tilpasset


bebyggelsen i nærområdet. Bebyggelsen i området består av både småhus, rekkehus og blokker.


Boligene anses ikke av dagens hehoere å være midlertidige mellomboli ger, tvert imot er det ønske


om å fonsatt bo her som er grunn til ønske om påbygg av lofisetasje.


Tiltaket ble godkjent under tidligere reguleringsplan, hvorvidt tiltaket ikke er i henhold til dagens


plans BYA beregning er irrelevant Etter dagens regler for utregning av BYA påvirker ikke det


omsøkte tiltaket eiendommens BYA, ettersom bygningens fotavtrykk ikke endres.


En ny munehøyde på 8, 7 meter tilsvarer høyden på bebyggelsen i området, som hovedsakelig er


to etasjer pluss loft eller kjeller.


Bygningen er i dag mer eller mindre 2 fulle etasjer på grunn av arker på hver side av bygningem


En ny loltsetasje vil kun øke hoyden med I, 6 meter.


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 lor tiltaket.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling


Klager mener hensynet bak planen blir tilsidesatt fordi påbygget vil påvi rke lys og luft forholdene rundt


tiltaket vesentlig Plan- og byg»ingsmaren mener hensynet bak planen ikke blir tilsidesatt. Pbe gjorde ved


gjennomgaelsen av saken en ulempe vurdering. Pbe så da æ ulempene for naboer er begrenset, hlant annet
på grunn av høydeforskjellene i terrenget. Pbe anser nabo mot nord øst som mest påvirket av tiltaket, da


denne eiendommen ligger lavere enn de andre naboeiendommene, og morgensolen kommer fra øst. Etter


en vurdering av bade sol- og lys forhold mener Pbe at tiltaket fonsatt ikke kan sies a medføre vesentlig


ulempe for naboen. Det vil fortsatt være gode lys- og solforhold i utearealene til denne eiendommen. Det


er også denne delen av det omsøkte tiltaket som ikke er avhengig av dispensasjon. Pbe mener heller ikke


tiltaket fører til vesentlig ulempe for naboer mot nord vest. I sommer halvåret, når meområdene naturligvis


blir mest brukt, står solen såpass høyt på himmelen at det anses å fonsatt være meget gode solforhold her.
Samtidig ligger nabobebyggelsen godt vest for tiltaket, slik at påvirkningen anses å generelt være liten, og
kveldsolen blir heller hindret av terrengskråningen mot vest enn av det omsøkte tiltaket. Det vises til


soldiagram innsendt av ansvarlig søker som viser tiltakets påvirkning på nærområdet.


Ved unegning av gjennomsnittlig planen terreng skal det regnes rundt hele tiltaket, i dette tilfellet rundet


alle tre "delene- av rekkehus rekken, Dette gjør at den nederste "delen- (lengst ost) fint holder seg


innen for reguleringsplanens hoydebememmelser, men gjør at den øverste "delen-er avhengig av


dispensasjon. Hvis en regner høydene ut ifra det planene terrenget rundt hver enkelt del, er alle delene


innefor høydebestemmelsene. Det er altså kun den høyest beliggende delen av rekkehusrekken som er


avhengig av dispensasjon fra metne- og gesims høyde. Det midterste av husene i rekken er avhengig av


dispensasjon for gesimshøyde. Dette på grunn av takupplett for brannbalkong. Plan- og bygningsetaten
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mener at ved å ikke gi en dispensasjon ender en opp med en meget uheldig situasjon ved at de to nederste


rekkene bygger på en etasje, og ikke den øverste. Dette vil gjøre at behyggelsen fremstår som arkitektonisk


meget feil, rowte og estensk meget uheldig. Plan- og bygningsetaten ser at tiltaket kan oppfattes som noe


ruvende, men mener at alternativet til situasjonen hvor noe er påbygget og noe ikke, er betydelig mer


uheldig for området, da det også vil gjøre bygget mer fremtredende og i øyenfallende. Plan- og


bygningsetaten mener det er riktig å gi dispensasjon fra hoydebestemmelsene til deler av tiltaket, slik at


bebyggelsen esterisk er tilfredsstillende_


I dagens reguleringsbestemmelser skal hovedsakelig kun bygningers grunnflate regnes med i % BYA


beregningen Det er klart at summen av et tiltak, også påbygg som dette, har påvirkning på en eiendoms


utnyttelse og hvordan den påvirker nærområdet. Et påbygg i høyden vil ofte ha innvirkning på naboer, og


på lys og luft rundt tiltaket , som reguleringsplanen ønsker å ivareta. Høydene pa tillaket her er vurden av


Pbe, også med tanke på hva det har å si for helhetsopplattelsen av bebyggelsen og eiendommens % BYA,


selv om tiltaket ikke påvirker eiendommens % BYA etter hvordan det regnes ut i fra dagens bestemmelser.


Det anses som bra for et område, og ikke kun de enkelte beboere i tiltakek at det er mindre


gjennomstrømning av behoere i holigene. Det vil da blir en mer stabil behoer "masse" i område3 som er


spesielt bra i det som anses sum et meget harnevennlig område_


Plan- og bygningsetaten har vurden tiltaket til å ikke føre til vesentlig ulempe for naboer_ Pbe mener


hensynet bak planen ikke blir vesentlig tilsidesau da det forisan er tilstrekkelig gode lys- og solforhold for
bebyggelsen rundt det omsøkte tiltaket. Det anses at en eventuell påbygning av kun deler av tiltaket (som


ikke er avhengig av dispensasjon) vil ha stor pavirkning på området som helhet, da det visuelt og


arkitektonisk vil være meget uheldig. Bygningen vil da fremstå som mer ruvende og påfallende enn den vil
gjøre ved eventuell påby gninc på alle "delene". På bakgrunn av oa en for nevnte crunner, anbcfales klagen


ikke tatt cil følge_


Forslag til vedtak


"Bydelstuval get ved Vestre Aker bydel finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og hygningsetatens


rammetillatelse av 11.04.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens 4 19-2 å gi dispensasjon fra


gjeldende regulering hva gjelder høydehestemmelser § 10 b.


Klagen fra Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og Hilde Søraas, Harald og Randi Benestad, Per og


Tove Dybwad og Thomas og Charlotte Stephansen representen ved advokatfirmaet Ræder DA anbefales


ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse."
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2 Søknad om rammetillatelse


3 Beskrivelse


4 Boligspesifikasjoner


5 Nabomerknader 1


6 Nabomerknader 2


7 Foto


8 :Godkjenning fra samelet


9 Sol- og skyggeforhold


10 Eksisterende planer


II Eksisterende fasader


12 Situasjonsplan


13 Plan 1. og 2. etasje


14 Plan loft og tak


15 Snitt A og B


16 Fasader øst og sør


17 Fasader vest og nord


18Rammetillatelse


19 Opprettholdelse av protest


20 Klage på rammetillatelse


21
Begjæring om a 1dagen gis
oppsettende virkning


22 Klage på gitt rammetillatelse


Wood Arkitektur +
26.11.2012 2 Søknad om rammetillatelse


Design


Wood Arkitektur +
26.11 2012 3_Beskrivelse


Design


Wood Arkitektur +
26.11.2012 4_Boligspesifikasjoner


Desi gn


Wood Arkitektur +
26.11.2012 5 Nabomerknader 1


Design




Wood Arkitektur +
26.11 2012 6_Nabomerknader 2


Design


Wood Arkaektur +
26.11.2012 7_Foto


Design


Wood Arkitektur +
26.11.2012 8_Godkjenning fra sameiel


Design


Wood Arkitektur +
26.11.2012 9_Sol- og skyggeforhold


Desi gn


Wood Arkitektur +
26 11.2012 10_Eksisterende planer


Design


Wood Arkitektur +
26.11.2012 11_Eksisterende fasader


Design


Wood Arkitektur +
19.03.2013 12_Situasjonsplan


Design


Wood Arkitektur +19.03.2013 13_Plan 1. og 2. etasje
Desi gn


Wood Arkitektur +
19.03.2013 14_Plan loft og tak


Design


Wood Arkitektur +
19 03.2013 15_Snitt A og B


Design


Wood Arkitektur
19.03.2013 16_Fasader øst og sør


Design


Wood Arkitektur +
19.03.2013 17_Fasader vest og nord


Design


Wood Arkitektur +
11.04.2013 18 Rammetillatelse


Design


Hilde Søraas med
08.04.2013 19_Opprenholdelse av protest


flere


Advokatfirma
06.05.2013 20_K lage på rammetillatelse


Ræder DA


Advokatf irma 21
—


Begjæring om at klagen
06.05.2013 .


Ræder DA gis oppsettende virkning


Advokatfirma 22 Klage på gin
07.05.2013


Ræder DA rammetillatelse
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23 Begjæring om oppsettende virkning


24
Ettersendelse av undenegnet
begjæring om oppsettende virkning


25 Reg.bestemmelser 5-4220


26 Uttalelse iii klage


08.05.2013


14.052013


Bydel Vestre Aker 31.05.2013


Wood Arkitektur +
24.05 2013


Design


23_Begjæring om oppsettende
virkning


24_Ettersendelse av
undertegnet begjæring om
oppsettende virkning


25_Reg.bestemmelser S-4220


26_Uttalelse til klage


Advokatfirma
Rader DA


Advokatfirma
Ræder DA
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