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Møteprotokoll 

6/14 

 

 

 

Møte: 

 

Bydelsutvalget 

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

Møtetid: 16.10.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

 

Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 

  

Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 

Arild Gjervan (H) 

Lars Madsen (H) 

Ingrid Nyhus (H) 

Lene Mathisen (H) 

Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

Carl Lindblad (A) 

Terje Bjøro (V) 

Mona Helene Grønlie Herzog (V) 

Arne Eugen Boysen (F)  

  

Forfall: Anita Asdahl Hoff (H) 

Jane Steenbuch (H) 

Åse Ryvarden (A) 

  

Som vara møtte: Sunniva Borgen (H) 

Jon Magne Nielsen (H) 

Åse Thomassen (A) 

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

Jeannette Wold, enhetsleder forebygging og rehabilitering 

Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 

Edith Aars, enhetsleder bar 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 

Irene Sørås og Martin Arentz-Hansen fra Aksjonsgruppen Nei til Gaustad Sør tok ordet 

angående: Idéfase-nytt Oslo universitetssykehus-Campus Oslo. 

 

Trygve Bauge tok ordet angående boforholdene i Hovseterveien 88. 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

179/14 Høring: Landbruksmelding for Oslo 

180/14 Ryghs vei 2 - Underretning om politisk planvedtak 

181/14 Fartsdempere i Setra vei 

182/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 (V) - orientering om 

vedtak 

183/14 Budsjett 2015 - Bydelens kommentarer til byrådets budsjettforslag 

 

Habilitet 

Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av sak 173/14 

Lybekkveien 18 - Utbetaling av innvilgede sakskostnader og sak 176/14, nr. 2 Kopi av brev 

fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014 vedrørende Klage over kommunens avslag på 

søknad om rammetillatelse til oppføring av støyskjerm – Lybekkveien 18 

Saker til behandling 

164/14 14/00021-11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 4. september 2014 4 

165/14 14/00044-11 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 

166/14 14/00003-10 Tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 6 

167/14 13/01357-4 

Varsel om oppstart av planarbeid, mindre områderegulering: 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal 

mellom Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon 

7 

168/14 14/00911-2 Setra vei 24 - 30 Varsel om oppstart av detaljregulering 8 

169/14 13/00160-4 

Slemdalsveien 41 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag 

på søknad om oppføring av anneks/sekundærbolig. 

Dispensasjon fra reguleringsplan  

9 

170/14 14/00905-2 
Grimelundsveien 2-6 kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Detaljregulering 
10 

171/14 14/00285-20 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 27. august 2014 
12 
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172/14 14/00900-1 Status barnehager pr sept 14 13 

173/14 13/00277-40 Lybekkveien 18 - Utbetaling av innvilgede sakskostnader 14 

174/14 14/00060-11 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 15 

175/14 14/00045-11 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 16 

176/14 14/00047-11 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 17 

177/14 14/00953-2 

Lønnhaugen allé 3B. Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og 

takterrasse. Dispensasjon fra reguleringsplan 

19 

178/14 14/00954-2 
Orrebakken 8. Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om dispensasjon fra regulerings- og bebyggelsesplan 
20 

179/14 13/00664-3 Høring: Landbruksmelding for Oslo 21 

180/14 12/01565-22 Ryghs vei 2 - Underretning om politisk planvedtak 23 

181/14 14/01016-1 Fartsdempere i Setra vei 24 

182/14 12/01592-19 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

(V) - orientering om vedtak 
26 

183/14 14/00064-10 
Budsjett 2015 - Bydelens kommentarer til byrådets 

budsjettforslag 
27 
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Saker til behandling 

164/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 4. september 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 164/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 4. september 2014. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 4. september 2014. 
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165/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 165/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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166/14 Tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 29/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 09.10.2014 42/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 166/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 09.10.2014 sak 42/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 09.10.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 08.10.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering. 
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167/14 Varsel om oppstart av planarbeid, mindre områderegulering: 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom 

Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 22.09.2014 20/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 60/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 167/14 

 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22.09.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeidet i området 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom Risbakken, Risveien og Ris 

T-banestasjon. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen tar Arbeidsutvalgets vedtak: Varsel om oppstart 

av planarbeid, mindre områderegulering: Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt 

areal mellom Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon til orientering og saken sendes 

Bydelsutvalget til orientering  

 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Arbeidsutvalgets vedtak: Varsel om oppstart av planarbeid, 

mindre områderegulering: Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom 

Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon til orientering 
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168/14 Setra vei 24 - 30 Varsel om oppstart av detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 22.09.2014 21/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 61/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 168/14 

 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22.09.2014 og fattet følgende vedtak 

 

Det fremgår av dokumentene at tiltakshaver har til hensikt å øke dagens utnyttelsesgrad  

(% BYA). Vestre Aker bydelsutvalg mener at BYA må følge dagens 

reguleringsbestemmelser. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen tar Arbeidsutvalgets vedtak: Setra vei 24 - 30 

Varsel om oppstart av detaljregulering til orientering og saken sendes Bydelsutvalget til 

orientering  

 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar Arbeidsutvalgets vedtak: Setra vei 24 - 30 Varsel om oppstart av 

detaljregulering til orientering  
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169/14 Slemdalsveien 41 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om oppføring av anneks/sekundærbolig. Dispensasjon fra 

reguleringsplan  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 62/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 169/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

62/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

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

23.06.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke innvilge dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder plassering (jf. § 3.2) og reguleringsformål. 

 

Klagen fra Tandberg Arkitekter MNAL på vegne av Andreas Wormdahl tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

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

23.06.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke innvilge dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder plassering (jf. § 3.2) og reguleringsformål. 

 

Klagen fra Tandberg Arkitekter MNAL på vegne av Andreas Wormdahl tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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170/14 Grimelundsveien 2-6 kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 63/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 170/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

63/14 

 

Møtebehandling 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fremmet følgende forslag til fellesvedtak: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og 

strengt i forhold til Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og 

bebyggelsen vil være meget synbar på lange avstander.  

 

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved Emanuel Vigeland museet. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

planens alternativ 2. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige årsaker å 

innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett fortsatt vil 

være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget bratt bakke 

ned mot Holmenveien. 

 

Votering 

 

Forslaget var enstemmig. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og 

strengt i forhold til Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og 

bebyggelsen vil være meget synbar på lange avstander.  

 

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved Emanuel Vigeland museet. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

planens alternativ 2. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige årsaker å 

innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett fortsatt vil 

være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget bratt bakke 

ned mot Holmenveien. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og 

strengt i forhold til Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og 

bebyggelsen vil være meget synbar på lange avstander.  

 

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved Emanuel Vigeland museet. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

planens alternativ 2. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige årsaker å 

innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett fortsatt vil 

være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget bratt bakke 

ned mot Holmenveien. 
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171/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27. august 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 09.10.2014 43/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 171/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 09.10.2014 sak 43/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 09.10.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

august 2014 til foreløpig orientering 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

august 2014 til foreløpig orientering 
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172/14 Status barnehager pr sept 14 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 172/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 08.10.2014 sak 28/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 08.10.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar status barnehager pr. september 2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar status barnehager pr. september 2014 til orientering. 
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173/14 Lybekkveien 18 - Utbetaling av innvilgede sakskostnader 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 173/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Lybekkveien 18 

til orientering. 

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 

 

 

Møtebehandling 

Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen. 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Lybekkveien 18 

til orientering. 

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 
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174/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 174/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 
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175/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 175/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22. september 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 6.. oktober 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 9. oktober 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 9. oktober 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 9. oktober 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 8. oktober 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. oktober 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 8. oktober 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 8. oktober 2014 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22. september 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 6.. oktober 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 9. oktober 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 9. oktober 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 9. oktober 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 8. oktober 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. oktober 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 8. oktober 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 8. oktober 2014 

 

Tas til orientering. 
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176/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 176/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 28.08.2014 vedrørende BU-sak 

118/14 – Bygging av nytt Hovseterhjem og fellesarealer 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av støyskjerm – 

Lybekkveien 18. 

3. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 

4. E-post fra Terje Paulsen av 4.09.2014 vedrørende Klage på skytestøy fra 

Løvenskioldbanen. 

5. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 08.09.2014 

vedrørende Kommuneplan «Oslo mot 2013» «Smestadområdet» med Smestadkrysset. 

6. Kopi av E-post fra Robert Eidsether av 11.09.2014 vedrørende Merknad til nabovarsel 

vedrørende opparbeidelse av gangvei mellom Røa bad og Ostadalsveien. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 08.09.2014 vedrørende Endret tillatelse – 

Sognsvannsveien. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

9. E-post fra Sameiet Griniveien 12-16 av 03.10.2014 vedrørende Busslomme ved 

Griniveien 9 på Røa. 

10. Kopi av brev fra Samfunnshuset Vest SA av 08.10.2014 vedrørende 

Parkeringsregulering Tore Hals Mejdells vei. 

11. Kopi av e-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 9. oktober 2014 vedrørende Mærradalsbekken 

– prosjektinnspill og Sparebankstiftelsen DnB. 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen av nr. 2. 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 28.08.2014 vedrørende BU-sak 

118/14 – Bygging av nytt Hovseterhjem og fellesarealer 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av støyskjerm – 

Lybekkveien 18. 

3. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 
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4. E-post fra Terje Paulsen av 4.09.2014 vedrørende Klage på skytestøy fra 

Løvenskioldbanen. 

5. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 08.09.2014 

vedrørende Kommuneplan «Oslo mot 2013» «Smestadområdet» med Smestadkrysset. 

6. Kopi av E-post fra Robert Eidsether av 11.09.2014 vedrørende Merknad til nabovarsel 

vedrørende opparbeidelse av gangvei mellom Røa bad og Ostadalsveien. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 08.09.2014 vedrørende Endret tillatelse – 

Sognsvannsveien. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

9. E-post fra Sameiet Griniveien 12-16 av 03.10.2014 vedrørende Busslomme ved 

Griniveien 9 på Røa. 

10. Kopi av brev fra Samfunnshuset Vest SA av 08.10.2014 vedrørende 

Parkeringsregulering Tore Hals Mejdells vei. 

11. Kopi av e-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 9. oktober 2014 vedrørende Mærradalsbekken 

– prosjektinnspill og Sparebankstiftelsen DnB. 

 

Tas til orientering. 
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177/14 Lønnhaugen allé 3B. Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og takterrasse. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 64/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 177/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

64/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Votering 

 

Forslaget var enstemmig. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Saken tas direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Møtebehandling 

Terje Bjøro (V) fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Votering 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Saken utsettes til neste møte. 
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178/14 Orrebakken 8. Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om dispensasjon fra regulerings- og bebyggelsesplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 65/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 178/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

65/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

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

16.05.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder grense for bebyggelse, maks. grunnflate og maks. etasjeantall. 

 

Klagen fra Baard Snilsberg tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

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

16.05.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder grense for bebyggelse, maks. grunnflate og maks. etasjeantall. 

 

Klagen fra Baard Snilsberg tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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179/14 Høring: Landbruksmelding for Oslo 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 179/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter utkast til byrådssak om landbruk i Oslo. 

 

 

Møtebehandling 

Terje Bjøro (V) fremmet følgende forslag: 

 

Bydel Vestre Aker tar utkast til “Landbruksmelding for Oslo” til orientering. 

 

Bydelsutvalget vil fremheve betydningen av Bogstad gård som kommunal besøksgård der 

bl.a. skoleklasser og barnehaver får jordbruksopplæring. Dette tilbud bør videreutvikles. 

Lignende tilbud bør initieres andre steder i Oslo. Bydelsutvalget vil sterkt fremheve 

betydningen av gårdsdrift og jordbruk og jordvern i Sørkedalen. Bydelsutvalget ser med 

tilfredshet på utvikling av lokale produkter og omsetning på stedet. 

 

Bydelsutvalget er glad for det arbeidet som pågår med bybier og sikring av pollinering. 

Utsetting av bikuber enkelte steder i Oslo, eks Stensparken bør utvides.  

 

Bydelsutvalget er svært glad for at vi har flere parsellhaver, men er bekymret for en mulig 

nedbygging. Det er lange ventelister og svært mange som ønsker egen parsell. I en storby er 

dette viktig, og kommunen må se efter nye arealer.  Det bør likeledes tilstrebes flere 

skolehaver. Det er viktig at eksisterende skolehaver ikke blir arealreserver når skoler skal 

utvides eller barnehaver anlegges.  Byens kolonihaver må opprettholdes, og man bør se på 

mulighetene for å opprette nye i utkanten av byen.  

 

Bydelsutvalget forutsetter at grøntområder sikres og ikke ansees som arealreserver. En storby 

i vekst vil ha behov for grønne lunger og rekreasjonsområder.  Storbyen vil også ha behov for 

grønne opplevelser for sine borgere. De gårder Oslo har, må kunne fortsette med gårdsdrift og 

på den måten bidra til byens mangfold. 

 

Votering 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydel Vestre Aker tar utkast til “Landbruksmelding for Oslo” til orientering. 

 

Bydelsutvalget vil fremheve betydningen av Bogstad gård som kommunal besøksgård der 

bl.a. skoleklasser og barnehaver får jordbruksopplæring. Dette tilbud bør videreutvikles. 

Lignende tilbud bør initieres andre steder i Oslo. Bydelsutvalget vil sterkt fremheve 

betydningen av gårdsdrift og jordbruk og jordvern i Sørkedalen. Bydelsutvalget ser med 

tilfredshet på utvikling av lokale produkter og omsetning på stedet. 
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Bydelsutvalget er glad for det arbeidet som pågår med bybier og sikring av pollinering. 

Utsetting av bikuber enkelte steder i Oslo, eks Stensparken bør utvides.  

 

Bydelsutvalget er svært glad for at vi har flere parsellhaver, men er bekymret for en mulig 

nedbygging. Det er lange ventelister og svært mange som ønsker egen parsell. I en storby er 

dette viktig, og kommunen må se efter nye arealer.  Det bør likeledes tilstrebes flere 

skolehaver. Det er viktig at eksisterende skolehaver ikke blir arealreserver når skoler skal 

utvides eller barnehaver anlegges.  Byens kolonihaver må opprettholdes, og man bør se på 

mulighetene for å opprette nye i utkanten av byen.  

 

Bydelsutvalget forutsetter at grøntområder sikres og ikke ansees som arealreserver. En storby 

i vekst vil ha behov for grønne lunger og rekreasjonsområder.  Storbyen vil også ha behov for 

grønne opplevelser for sine borgere. De gårder Oslo har, må kunne fortsette med gårdsdrift og 

på den måten bidra til byens mangfold. 
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180/14 Ryghs vei 2 - Underretning om politisk planvedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 67/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 180/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

67/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om politisk planvedtak – Ryghs vei 2 til 

orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om politisk planvedtak – Ryghs vei 2 til 

orientering. 
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181/14 Fartsdempere i Setra vei 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 181/14 

 

 

Høyres forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter behovet for fartshump i Setra vei. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Brev til Bymiljøetaten: 

Vestre Aker bydelsutvalg beklager sterkt at Bymiljøetaten ennå ikke har sørget for å fatte et 

positivt vedtak i denne saken, ref. brev av 13.12.2010 til bydelsutvalget, og et i april 2013 og 

et likelydende den 11.09.2014 til Einar Wahlstrøm. Setravei har til tider tett trafikk og flere av 

naboene har henvendt seg til bydelsutvalget med sin bekymring for barns sikkerhet da få 

overholder fartsgrensen på 40 km. i denne veien.  

Spesielt påpekes det etappen mellom nr. 7 – 20. dette er meget kritikkverdig da bydelen er en 

fortettingsbydel og derfor blir tidligere boligveier med liten trafikk omgjort til sterkt 

trafikkerte veier uten noen form for trafikksikring for myke trafikanter, noe som bør være vel 

kjent for etaten. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anmoder derfor etaten om snarest fremlegge en sak for byråden slik 

at humpen kan anlegges så fort som mulig 

 

Brev til Bystyret: 

Bydel Vestre Aker er en bydel med sterk fortetting hvilket medfører at selv tidligere små 

boligveier nå får en kraftig trafikkøkning uten at det følges opp med helt nødvendige 

trafikksikringstiltak. Som blant annet humper. Dette er meget beklagelig, og spesielt da svar 

fra etaten til bydelsbeboere som søker om humper, er likelydende negative om når etaten har 

kapasitet til å gjøre noe med problemene – noe de har vært fra prøveordningen ble avsluttet, 

ref. vedlegg. I de årene Bydel Vestre Aker som en prøveordning hadde ansvaret for blant 

annet trafikksikringstiltak i boligveier uten kollektivtrafikk, sørget vi for at humper ble 

etablert så fort som mulig. Denne saken viser med all tydelighet at det var meget uheldig at 

denne prøveordningen ikke ble en fast ordning for bydelene, og Vestre Aker bydelsutvalg vil 

derfor sterkt anmode Bystyret om å revurdere sitt vedtak og gjennomføre en desentralisering 

lik prøveordningen. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Brev til Bymiljøetaten: 

Vestre Aker bydelsutvalg beklager sterkt at Bymiljøetaten ennå ikke har sørget for å fatte et 

positivt vedtak i denne saken, ref. brev av 13.12.2010 til bydelsutvalget, og et i april 2013 og 

et likelydende den 11.09.2014 til Einar Wahlstrøm. Setravei har til tider tett trafikk og flere av 
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naboene har henvendt seg til bydelsutvalget med sin bekymring for barns sikkerhet da få 

overholder fartsgrensen på 40 km. i denne veien.  

Spesielt påpekes det etappen mellom nr. 7 – 20. dette er meget kritikkverdig da bydelen er en 

fortettingsbydel og derfor blir tidligere boligveier med liten trafikk omgjort til sterkt 

trafikkerte veier uten noen form for trafikksikring for myke trafikanter, noe som bør være vel 

kjent for etaten. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anmoder derfor etaten om snarest fremlegge en sak for byråden slik 

at humpen kan anlegges så fort som mulig 

 

Brev til Bystyret: 

Bydel Vestre Aker er en bydel med sterk fortetting hvilket medfører at selv tidligere små 

boligveier nå får en kraftig trafikkøkning uten at det følges opp med helt nødvendige 

trafikksikringstiltak. Som blant annet humper. Dette er meget beklagelig, og spesielt da svar 

fra etaten til bydelsbeboere som søker om humper, er likelydende negative om når etaten har 

kapasitet til å gjøre noe med problemene – noe de har vært fra prøveordningen ble avsluttet, 

ref. vedlegg. I de årene Bydel Vestre Aker som en prøveordning hadde ansvaret for blant 

annet trafikksikringstiltak i boligveier uten kollektivtrafikk, sørget vi for at humper ble 

etablert så fort som mulig. Denne saken viser med all tydelighet at det var meget uheldig at 

denne prøveordningen ikke ble en fast ordning for bydelene, og Vestre Aker bydelsutvalg vil 

derfor sterkt anmode Bystyret om å revurdere sitt vedtak og gjennomføre en desentralisering 

lik prøveordningen. 
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182/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 (V) - 

orientering om vedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 182/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem, Trond Boe-Tangen fra 

Venstre til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem, Trond Boe-Tangen fra 

Venstre til orientering. 
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183/14 Budsjett 2015 - Bydelens kommentarer til byrådets budsjettforslag 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 183/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev sendt EST med kommentarer til budsjett 2015 til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.10.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev sendt EST med kommentarer til budsjett 2015 til 

orientering. 

 

 

 

 

Oslo, 16.10.2014. 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 

 

 

 


