Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll

Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen
(H), Mette Langfeldt Sinding (H), Mette Kongshem (H), Gunn von Krogh (A),
Emil Aas Stoltenberg (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F),
Karin Beate Theodorsen (SV)
Elenor W Holter (H)
Fravær:
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen
Sommerrogata 1, 5. etasje
Møtested:
28.10.2014 kl 18.00
Møtetid:
Liv-Marit Nikolaisen
Referent.:
23 42 49 32, mobil 416 200 76
Telefon:

Tilstede:

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014
Åpen halvtime
Ketil Fagervik, pastor og daglig leder samt Siri Tomine Eide, barne- og ungdomsansvarlig fra
Misjonskirken orienterte om Mibu- sak 122/14 – BU-sak 326/14.
Sigmund Skeie orienterte om Skolesenter Majorstuen, forslag til ungdoms- og videregående skole
på Majorstuen. I orienteringen deltok følgende personer fra Majorstuen skole: Jonas Persson,
assisterende rektor, Siv Bergum og Åsne Seierstad FAU, samt Karin Kvam fra Den Tyske skole.
Til dagsorden:
Sak 125/14, Admiral Børresens vei 4, ble enstemmig vedtatt utsatt på forslag fra høyre.
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 19.08.2014 ble godkjent

Sak 121/14
BU-sak
325/14

Bygdøynesveien 33 – 35, gnr 2, bnr 1251/509
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014
Forslag til detaljregulering
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien
33-55, gnr 2, bnr 1251 til uttalelse.
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 –
25.01.2011 samt sak 82/12 – 27.03.2012. Vedtak følger vedlagt.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og
kulturminner på eiendommen.
Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall
parkeringsplasser for eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i
dokumentert behov ber bydelsutvalget om at det legges til rette for både buss- og
personbilsparkering.
Bydelsutvalget opprettholder en restriktiv holdning vedrørende tilbygg og endret
eksteriør på eksisterende bebyggelse, men åpner for foreslått mindre tilbygg på
10 m2 til de verneverdige villaene. Bydelsutvalget støtter for øvrig alternativ II til
detaljregulering.
Forslag til nytt siste avsnitt fra H og F:
Bydelsutvalget mener tiltakshaver med Alternativ 1 tar tilbørlig hensyn og
anbefaler at dette legges til grunn.
Forslag til vedtak med endring fra H og F ble vedtatt mot 4 stemmer, (1 SV,
2 A, 1V).
VEDTAK:
Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien
33-55, gnr 2, bnr 1251 til uttalelse.
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 –
25.01.2011 samt sak 82/12 – 27.03.2012. Vedtak følger vedlagt.
Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og
kulturminner på eiendommen.
Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall
parkeringsplasser for eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i
dokumentert behov ber bydelsutvalget om at det legges til rette for både buss- og
personbilsparkering.
Bydelsutvalget mener tiltakshaver med Alternativ 1 tar tilbørlig hensyn og
anbefaler at dette legges til grunn.

Sak 122/14
BU-sak
326/14

Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302
Søknad om bruksendring
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har søknad om bruksendring fra kontor til serveringssted for 250
m2 i 1. etasje i eiendommen Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 til uttalelse.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering.
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Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen.
Bydelsutvalget forutsetter at gjeldende forskrifter (f.eks. støy, ventilasjon og
universell tilpasning) blir oppfylt.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 123/14
BU-sak
327/14

Skovveien
Sikring av skolevei
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse
vedrørende manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.
Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og
Den franske skole med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen
videregående skole har barn og elever som bruker Skovveien som en del av
skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30-sone, og det er fjernet flere
parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene.
Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt.
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende
tiltak hvis dette vurderes som hensiktsmessig.
Forslag til endret vedtak, avsnitt 3 (V):
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende
tiltak. Aktuelle tiltak som bes vurdert kan bland annet være fartshumper og
tydeligere skilting.
Forslag til endret vedtak, avsnitt 3 (F):
Siste leddsetning i avsnitt 3 utgår.
Administrasjonens forslag til vedtak med endring fra V ble satt opp mot forslag
til vedtak med endring fra F.
Administrasjonens forslag til vedtak, med endring avsnitt 3 fra V ble vedtatt
mot 1 stemme (1F)
VEDTAK:
Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse
vedrørende manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.
Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og
Den franske skole med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen
videregående skole har barn og elever som bruker Skovveien som en del av
skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30-sone, og det er fjernet flere
parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene.
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Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt.
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende
tiltak. Aktuelle tiltak som bes vurdert kan bland annet være fartshumper og
tydeligere skilting.

Sak 124/14
BU-sak
328/14

Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt
Nasjonalmuseum
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har etter henvendelse fra Byrådsavdeling for kultur og næring
nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å legge fra forslag til navn på plassen
mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum. Foreslått navn er
Edvard Munchs plass.
Bydelsutvalget registrerer at mange av høringsinstansene mener forslaget ikke er
ideelt, og at eier (Statsbygg) ønsker å avvente med eventuell navnsetting av
plassen til senere i prosessen.
Bydelsutvalget foreslår at prosessen med navnsetting settes på vent inntil videre,
og tas opp igjen når prosessen er kommet videre.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 125/14
BU-sak
329/14

Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693
Oslo Sjømannskirke
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering opprettholdes for eiendommen
Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693.
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt

Sak 126/14
BU-sak
330/14

Stallen barnehage
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber om at Kulturetaten bidrar til en konstruktiv dialog omkring
kontrakts- og husleieforhold for Stallen barnehage, Frognerveien 67, med sikte på
at driften i barnehagen som har 28 plasser skal kunne videreføres.
Bydelsutvalget minner om at bydelen på tross av nyetablering av flere barnehager
fortsatt har et stort behov for barnehageplasser.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Sak 127/14
BU-sak
331/14

Bærum kommunes forslag til kommuneplan
Innspill til høringsuttalelse fra Oslo kommune
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til
Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel 29015 –
2030. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak
108/13 – 16.04.20153, vedtak følger vedlagt.
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens
samfunnsdel med arealstrategi 2015 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget
opprettholder tidligere kommentarer til planforslaget:
• Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i
Akerhusområdet for øvrig.
• Bydelsutvalget anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene
spesielt mellom Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger over
kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet.
• Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige
samarbeidet intensiveres for å løse problem som vil øke raskt i framtiden
med økt tilflyttingspress på Oslo/Akershusområdet vedrørende både
boliger og arbeidsplasser.
Forslag til ny kulepunkt 2 fra Ulf Hordvik (H):
Bydelsutvalget er fornøyd med Bærum kommune sin målsetning om at veksten i
persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og anbefaler på
bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom Oslo og Bærum at
kollektivtrafikkløsninger og sykkelveier over kommunegrensen blir viet stor
oppmerksomhet. Rask utbygging av Fornebubanen er viktig i dette bildet.
Forslag til endret kulepunkt 3 (kursiv) fra Ulf Hordvik (H):
Bydelsutvalget mener det er viktig at også det eksisterende …
Administrasjonens forslag til vedtak med ny kulepunkt 2 samt endret
kulepunkt 3 som foreslått fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til
Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel 29015 –
2030. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak
108/13 – 16.04.20153, vedtak følger vedlagt.
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens
samfunnsdel med arealstrategi 2015 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget
opprettholder tidligere kommentarer til planforslaget:
• Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i
Akerhusområdet for øvrig.
• Bydelsutvalget er fornøyd med Bærum kommune sin målsetning om at
veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og
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•

anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom
Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger og sykkelveier over
kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet. Rask utbygging av
Fornebubanen er viktig i dette bildet.
Bydelsutvalget mener det er viktig at også det eksisterende
interkommunale og statlige samarbeidet intensiveres for å løse problem
som vil øke raskt i framtiden med økt tilflyttingspress på
Oslo/Akershusområdet vedrørende både boliger og arbeidsplasser.

Orienteringssaker:
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside:
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.
Sak 128/14
14/787

Bygdøy allé 63, gnr 212, bnr 51
Byggesak til uttalelse
Rammetillatelse
Saken ble tatt til orientering

Sak 129/14
14/927

Rammetillatelse – Brynjulf Bulls plass 2
Saken ble tatt til orientering

Sak 130/14

Bestilling av oppstartmøte for Drammensveien 121, sak 201412513
Saken ble tatt til orientering

Sak 131/14
13/925

Rammetillatelse – Frognerveien 2
Saken ble tatt til orientering

Sak 132/14
14/376

Tillatelse til tiltak
Sørkedalsveien 5B
Saken ble tatt til orientering

Sak 133/14

Sørkedalsveien, tettbygd strøk
Uttalelse
Saken ble tatt til orientering

Sak 134/14
14/933

Utkast til Oslo kommunes høringssvar
Vannforvaltningsplan for vannregion Glomma
Saken ble tatt til orientering

Sak 135/14
14/425

Uttalelse fra Barnas representant i plansaker i Bydel Frogner
Saken gjelder Middelthuns gate 17
Saken ble tatt til orientering
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Sak 136/14
14/961

Brev fra Posten oktober 2014
Saken ble tatt til orientering

Sak 137/14

Søknad om tilskudd til bedre bomiljø i henhold til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets utlysning om tilskudd: Plansatsing for de
fire største byene
Saken ble tatt til orientering

Sak 138/14
13/954

Sak 139/14
13/308

Sak 140/14
14/841

Sak 141/14
14/181

Sak 142/14
14/181

Sak 143/14
14/962

Skateboard innerst i Frognerkilen
Henvendelse til ordføreren
Saken ble tatt til orientering

Streetbasket på Huk
Saken ble tatt til orientering

Informasjon om kunstprosjekt – Kunst i hele byen, sted søker kunst
Stubber i Bygdøy allé
Saken ble tatt til orientering

Forespørsel om bedre belysning i deler av Bydel Frogner
Purring
Saken ble tatt til orientering

Svar til Bydel Frogner vedr ønske om bedre belysning på veier innenfor
folkemuseets ansvarsområde
Saken ble tatt til orientering

Majorstuen seniorsenter
Belysning
Saken ble tatt til orientering

Sak 144/14

Nyhetsbrev 2014-3 fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, inklusive
program og omtale av seminaret 16. oktober
Saken ble tatt til orientering

Sak 145/14

Veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2014/H2302-B-Medvirkning-i-planlegging.html?id=764244
Saken ble tatt til orientering

Sak 146/14

Invitasjon
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E18 Framnes – Lysaker
Idéseminar i Oslo 22. og 23. oktober 2014
Bjarne Ødegaard orienterte fra seminaret

Sak 147/14

Byutviklingskveld Majorstuen
I regi av Aftenposten og Osloby
Saken ble tatt til orientering

Sak 148/14

Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen
Mibu ble orientert om saken i åpen halvtime.

I byrådets møte 02.10, 25.09, 24.09, 18.09, 11.09, 21.08.2014 er det behandlet saker som berører
bydelen.

Eventuelt:
Orientering fra Bymiljøetaten v/prosjektleder Geir Hjelle vedrørende arbeidet med å etablere
beboerparkering i de bydeler som har vedtatt å innføre ordningen er flyttet til november, grunnet
bydelens omlegging av møtekalender for høsten.

Møtet ble hevet kl.

Ulf Hordvik (H)
leder

19.20

Inger Almqvist
sekretær

