
 

 
 
Møtebok 

 
 
Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen 
Møtedato: 28.01.2015 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Jørgen Foss LEDER AP  
Siri Mittet NESTLEDER MDG  
Eli Skartlien MEDLEM AP  
Stian Haraldsen MEDLEM H  
Tarik Fanuel Ogbamichael MEDLEM V  
Jens Kihl MEDLEM SV  
Harald Thorsen MEDLEM R  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Ingen 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Morten Nordlie – avdelingsdirektør Kultur og nærmiljø 
Camilla Skjerve-Nielssen - bydelsplanlegger 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Jørgen Foss 
Møtesekretær: Camilla Skjerve-Nielssen 
 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 
 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Saksliste: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.14 
4. KNK 15/1 Regnskap 2014 
5. KNK 15/2 Vitaminveien 4 - begrenset høring av Alternativ 3 og informasjon om 

tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet 
6.  Orienteringssaker 
7.  Eventuelt 
 
 
 
 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer til åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
 
Stian Haraldsen, Tarik Ogbamichael og Morten Nordlie meldte saker til eventuelt. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.14 

Protokoll fra møtet 3.12.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. KNK 15/1  Årsregnskap 2014 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Regnskap for Bydel Sagene for 2014 tas til etterretning. 
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5. KNK 15/2  Vitaminveien 4 - begrenset høring av 
Alternativ 3 og informasjon om tiltaksliste for offentlige rom og 
infrastruktur i Storoområdet 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Bydelsutvalget tilslutter seg bydelsadministrasjonens uttalelse til 
begrenset høring av Vitaminveien 4. 

 

6.  Orienteringssaker 

Camilla Skjerve-Nielssen, bydelsplanlegger, og Morten Nordlie, avdelingsdirektør 
kultur og nærmiljø, orienterte om: 
 

1. Bergensgata 41 og 43 – detaljregulering - begrenset høring og nytt 
offentlig ettersyn.  
PBE saksnr.  201306913. 
I desember ble saken lagt fram både til offentlig ettersyn og begrenset høring.  
 
Offentlig ettersyn gjaldt inkludering av kulturformål i det bevaringsverdige 
bygget.  
 
Begrenset høring gjaldt to nye alternativer, ett fra PBE og ett fra forslagstiller.  
Forslagstillers alternativ har følgende endringer i forhold til forslag ved 
offentlig ettersyn: 
- høyere bygg 
- større fotavtrykk   
- justering av utearealet/lokkets avgrensning.  
 
PBEs alternativ har: 
- lavere byggehøyder med tilbaketrukket/nedtrappet øverste etasje 
- redusert fotavtrykk for å gi større utearealer og større avstand til 
bevaringsverdig bygg 
- redusert størrelse på lokk 
- større samlet uteareal 
- varelevering fra Moldegata 
 
Bydelsadministrasjonen har innsendt en uttalelse som støtter kulturformål og 
PBEs alternativ 2. Denne er vedlagt. Se PBE saksinnsyn for mer informasjon.   
 

2. Sandakerveien 16 - begrenset høring av forslag til detaljregulering. 
PBE saksnr.  201111972. 
Endringen gjelder etablering av barnehage på eiendommen. Til offentlig 
ettersyn lå det inne en mulighet for etablering av en 2-avdelings barnehage i 
den delen av bygget som ligger nærmest Sandakerveien. I revidert planforslag 
er dette endret til at det åpnes for etablering av barnehage i alle deler av 
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bebyggelsens l. etasje, og at barnehagen blir på minimum 4 avdelinger. Dette 
er imidlertid formulert i reguleringsbestemmelse og plankart på en slik måte at 
det er valgfritt for forslagsstiller å etablere barnehage. Bydelsadministrasjonen 
har avgitt en uttalelse, se vedlagte dokument og PBE saksinnsyn for mer 
informasjon.   

 
3. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Planen er på høring med frist 27. februar. Den kan lastes ned på 
www.plansamarbeidet.no. Bydelsadministrasjonen mener det er en god plan 
som fremmer en bærekraftig byutvikling i Osloregionen. Det vil ikke bli lagt 
fram en sak til bydelsutvalget, men de folkevalgte står fritt til å komme med 
innspill.   

 
4. Klima- og energistrategi for Oslo - «Det grønne skiftet» 

Strategien er på høring med frist 20. februar. Den kan lastes ned på Oslo 
kommunes hjemmeside – miljøportalen, www.miljo.oslo.kommune.no. 
Bydelsadministrasjonen mener strategien er framtidsrettet og ambisiøs. Den 
fremmer en bærekraftig byutvikling og inneholder konkrete strategier for 
reduksjon av klimagassutslipp. Det vil ikke bli lagt fram en sak til 
bydelsutvalget, men de folkevalgte står fritt til å komme med innspill. 
Bydelsadministrasjonen vil skrive en enkel uttalelse som støtter strategien.   

 

7.  Eventuelt 

Det var tre saker til eventuelt. 
 

Stian Haraldsen melder flytting 
Haraldsen skal flytte ut av bydelen i slutten av februar og vil delta på sitt siste BU 
møte 5. februar. Han vil fortsette som Høyres representant i KNK ut perioden. 
 
Tarik Ogbamichael melder om ny representant for Venstre i KNK 
Grunnet rokkeringer av Venstres representanter vil Ogbamichael ta over partiets plass 
i AU og fortsette i BU. Det er derfor ønskelig at vara Stein Michael Storleer tar over 
som KNK medlem. Forslaget fremmes på BU møtet 5. februar. 
 
Aking på Myraløkka – sak fra Barne- og ungdomsrådet (BUR) 
Administrasjonen delte ut referat fra møte i BUR 26.1.15. BUR ønsker at følgende 
merknad fremmes til KNK: 

 
På Myraløkka har det skjedd en del ulykker i forbindelse med aking. BUR ser med 
bekymring på dette. Bakken nedenfor Arendalsgata busstasjon er svært bratt og i 
enden er det både benker, lyktestolper og søppelkasser som kan være farlig å treffe i 
stor fart. Dette er spesielt med tanke på små barn. BUR foreslår at disse hindringene 
polstres med støtdempende materiale for å redusere risikoen for alvorlige skader, 
forutsett at disse kun benyttes i vintersesongen, og tas ned til våren. 

 
Samtlige medlemmer sluttet seg til merknaden. 
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http://www.plansamarbeidet.no/
http://www.miljo.oslo.kommune.no/


Administrasjonen opplyste om at merknaden videresendes til Bymiljøetaten, som 
forvalter friområdet på Myraløkka. 

 
KNK ba om å få fremlagt svaret fra Bymiljøetaten når det foreligger. 
 
 
 
BYDEL SAGENE 
Kultur- og nærmiljøkomiteen 
 
Jørgen Foss       Camilla Skjerve-Nielssen 
Møteleder       Møtesekretær 
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