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Sak 1/14      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BMS- 
komiteen 4.2.14  

 
Arkivsak: 201400124 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.14 1/14  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I BMS- KOMITEEN 
4.2.14  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte i BMS komiteen godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 27.1.14 
 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 2/14      Godkjenning av protokoll fra møte i BMS komiteen 
10.12.13 

Arkivsak: 201400129 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 

Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.14 2/14 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BMS KOMITEEN 10.12.13 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.12.13 godkjennes 

Oslo, 27.1.14 

Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak  3/14 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR BYDEL 
NORDSTRAND  

Arkivsak: 200900347 
Arkivkode: 122 
Saksbeh: Inge Olav Solli 

Saksgang Møtedato 
Eldrerådet 03.02.2014 
Arbeidsmiljøutvalg 03.02.2014 
Medbestemmelsesutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 

03.02.2014 
03.02.2014 

Ungdomsrådet 03.02.2014 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.2014 
Barn, ungdom og kultur komite 04.02.2014 
Helse- og sosialkomite 04.02.2014 
Bydelsutvalget 13.02.2014 

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR BYDEL NORDSTRAND 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  

Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  

Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 

Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 

Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 



Til bydelsutvalget: 
1. Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes
2. Bydelsdirektørens vurdering av regnskapet tas til orientering.
3. Bydelsutvalget forutsetter at mindreforbruk vedtas av bystyret i henhold til

økonomireglementet pkt  2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, underpkt 2.5
Årsavslutning: «Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste
års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk
sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for
artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)», dvs kr 64 444 000, samt særskilte
øremerkede midler kr 15 262 000  jfr «Mal for mer-/mindreforbruk bydeler» i
Rundskriv 28/2013 «Avslutning av kommuneregnskapet 2013».

4. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2013 fremlegges til orientering
for bydelsutvalget når denne foreligger.

SAKSBEHANDLING  

VEDLEGG: 

Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand 

BAKGRUNN FOR SAKEN  
I henhold til økonomireglementet for Oslo kommune skal Bydelsutvalget behandle bydelens 
regnskap. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett er beskrevet i sak om 
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand.  

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
I 2013 vedtok Bydelsutvalget årsregnskapet for 2012. Kommunerevisjonens rapport ble 
gjennomgått når den forelå i ettertid.  

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 

Faktaopplysninger  
Når Bystyret godkjenner årsregnskapet 2013 for Oslo kommune, deriblant Bydel Nordstrand, 
så bør det på forhånd være behandlet og godkjent av Bydelsutvalget. Kommunerevisjonens 
rapport fremlegges til orientering så snart den foreligger.  

Sammendrag  
Årsregnskap for Bydel Nordstrand er utarbeidet og levert i henhold til de aktuelle instanser 
innen fastsatt frist.  

Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Denne saken har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 

Vurdering  
Bydel Nordstrands årsregnskap viser et mindreforbruk på kr 64 444 000, samt overføring av 
særskilt øremerkede midler på kr 15 262 000 som holdes utenfor selve sluttresultatet. I BU-
sak 160 /13 Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr november 2013 var aktiv prognose et 

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BMS/2014/2014_02_04/sak_003_14_vedlegg_01.pdf


mindreforbruk på 64,1 mill kr.  Årsresultatet harmonerer altså bra med siste oppdaterte 
prognose.   
 
Dette mindreforbruket grenser nært opp til det maksimale beløp man får videreført til 2014 i 
henhold til økonomireglementets bestemmelser: «Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det 
adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for 
økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter 
for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.). For praktisering av bestemmelsen tas 
det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir 
et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett».  Maksimalt beløp for Bydel 
Nordstrand dvs «5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak 
(Dok. 3.)», er kr 67 173 000.   
 
Bydel Nordstrand er imidlertid blitt informert tilknyttet årsavslutningen av Byrådsavdeling for 
Finans at det vurderes å gjøre om bestemmelsene i forhold til det vedtatte 
økonomireglementet for 2013.  Endringen består i at det vurderes å medberegne 
mindreforbruk på investering (vedtatt overføring fra drift til investering) innen 5%-grensen.  I 
så fall vil bydelen ikke få overført mindreforbruket i sin helhet til 2014.  Regnestykket er 
mindreforbruk kr 64 444 000 samt mindreforbruk investeringer el-biler kr 5 163 000 som 
utgjør totalt 69 607 000 kr.  Maksimalgrense på kr 67 173 000 medfører da at resterende kr 
2 434 000 ikke blir videreført til 2014 men i stedet går til Oslo kommunes bykasse. 
 
Bydelsdirektørens vurdering er at de kjente og vedtatte regler for økonomisk styring må 
følges, altså at bydelen må få overført mindreforbruket i sin helhet, jfr økonomireglementets 
bestemmelser.  
 
Ut fra økonomiplan skal bydelen gjennomgå vesentlige realreduksjoner i drift i årene 
fremover og en redusering av overført mindreforbruk til 2014 vil ramme bydelens 
tjenesteproduksjon og brukere.  
 
Årsaken til at bydelen har et vesentlig mindreforbruk er at den gjennomfører en vedtatt 
økonomiplan med et mest mulig stabilt driftsnivå samtidig som det er varslet realreduksjoner i 
budsjettrammen.  Altså styres bydelen økonomisk med best mulig langtidsplanlegging som 
ivaretar best mulig ressursutnyttelse innenfor de økonomiske rammebetingelser. 
 
Det vises til vedlagte Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand.  
 

Oslo, 28.01.2014 
 
 
 
 
Per Morstad         Roger Westgaard 
bydelsdirektør        fung. økonomisjef 
 



 

Sak 4/14      Ekebergsletta - detaljregulering til offentlig ettersyn  
 
Arkivsak: 201301527 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.01.14 3/14  
Eldrerådet 03.02.14 4/14  
Rådet for funksjonshemmede 03.02.14 4/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.14 4/14  
Bydelsutvalget 13.02.14  
 
 
 
EKEBERGSLETTA - DETALJREGULERING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser planforslaget med driftsstasjon og servicebygg som en 
nødvendig utbygging med tanke på drifting og vedlikehold av Ekeberg by- og idrettspark. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1) Kunngjøringsbrev fra PBE av 16.01.2014 
2) PBE’s saksfremstilling 

 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Plan- og bygningsetaten (PBE) har oversendt forslag til detaljregulering for deler av Ekeberg 
by- og idrettspark til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 03.03.2014. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Utvikling av Ekebergsletta / Ekeberg by- og idrettspark har vært behandlet politisk ved flere 
anledninger. Sist var BU den 19.12.2013, som gjaldt KFUM Arena. BU behandlet også sak om 
bygging av klubbhus den 20.11.2008. Den 24.04.2008 behandlet BU sak om oppstart av 
reguleringsplan for Ekebergsletta med tilhørende skogsområder. 
Beskrivelse av planprosessen for utvikling av Ekebergsletta som by- og idrettspark 
fremkommer ellers i PBE’s saksfremstilling (vedlegg 2).   
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Som kart og illustrasjoner i PBE’s saksfremstilling viser (vedlegg 2), dreier planforslaget seg 
om at en tomt på østsiden av Ekebergveien – rett overfor Ekeberg idrettshall – foreslås regulert 
med henblikk på etablering av driftsstasjon og servicebygg. Området er en del av tidligere 
Smedstua husmannsplass, hvor det i dag er driftsstasjon/rodetomt for friområdet. 
Lokaliseringen er sentral i forhold til idrettsanleggene på Ekebergsletta og i forhold til viktige 
gang- og sykkelforbindelser over Ekebergsletta. Driftsstasjonen vil være knyttet til drifting og 
vedlikehold av friområdet, mens servicebygget vil være knyttet til idrettsaktivitetene og bruken 
av friområdet. Anlegget vil i tillegg inneholde offentlig tilgjengelig toalettanlegg. 
Det vises for øvrig til PBE’s saksfremstilling (vedlegg 2). 
 
 
Sammendrag 
Plan- og bygningsetaten (PBE) har oversendt forslag til detaljregulering for deler av Ekeberg 
by- og idrettspark til offentlig ettersyn. Forslaget dreier seg om å etablere driftsstasjon og 
servicebygg med offentlige toaletter på det stedet hvor det i dag er en rodetomt for friområdet. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Vurdering  
Bydelsdirektøren ser planforslaget som en naturlig og nødvendig utbygging med tanke på 
drifting og vedlikehold av friområdet. 
 
 
 
Oslo, 24.01.2014 
 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 5/14      von Øtkens vei 8 - forslag til detaljregulering til offentlig 
ettersyn 

Arkivsak: 201400079 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 

Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.01.14 4/14 
Eldrerådet 03.02.14 5/14 
Rådet for funksjonshemmede 03.02.14 5/14 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.14 5/14 
Bydelsutvalget 13.02.14 

VON ØTKENS VEI 8 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN  

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Til arbeidsutvalget: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at Plan- og bygningsetaten går for langt i å

redusere forslagsstillers planbeskrivelse.
2. Bydelsutvalget mener det er vanskelig å se at forslagsstillers to alternativ vil kunne

forringe landskapsprofil og fjernvirkning på noen vesentlig måte.
3. Bydelsutvalget ser forslagsstillers to alternativ som en videreføring av

Nordstrandskråningens historiske småhusmiljø, og forutsetter at vegetasjon bevares i
henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.

4. Bydelsutvalget mener dessuten at det må legges betydelig vekt på den samfunnsoppgave
og den overordnede føring det er å legge til rette for et tilstrekkelig antall boliger i
byen.
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SAKSBEHANDLING  

VEDLEGG:   
1. Kunngjøringsbrev av 16.01.2014
2. PBE’s saksfremstilling
3. Forslagsstillers planbeskrivelse
4. Forhåndsuttalelser
5. Plankart alt 1
6. Plankart alt 2
7. Illustrasjonsplan tre eneboliger
8. Illustrasjonsplan to tomannsboliger
9. Fjernvirkning eneboliger
10. Fjernvirkning tomannsboliger

BAKGRUNN FOR SAKEN 

Bydelen har fått oversendt planforslag for von Øtkens vei 8 til offentlig ettersyn med svarfrist 
03.03.2014. 

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 

Nordstrand bydelsutvalg behandlet varsel om oppstart av planarbeid på sitt møte 15.11.2012, sak 
138/12, hvor det b1e fattet følgende enstemmige vedtak: 

l) Bydelsutvalget anser at begge de to foreliggende alternativene er uproblematiske i
forhold til Nordstrandskråningens landskapsprofil. 
2) Atkomst til eiendommen må sikres på en måte som er både juridisk, estetisk og trafikalt
tilfredsstillende. 

Reguleringsplan for Nordstrandskråningen Fiskevoll – Ljan ble behandlet av BU i sak 76/09 
den 10.09.2009 med følgende vedtak: 

1. Bydelsutvalget ser positivt på de planene som er utarbeidet for Nordstrandskråningen.
Det er viktig at områdets egenart blir bevart, både av lokale hensyn og av hensyn til 
skråningen som en del av det store byrommet. 
Bydelsutvalget mener at Plan- og bygningsetaten har tatt tak i kjente problemområder 
ved den gjeldende regulering, men at forslaget går for langt i blant annet å redusere 
BYA, som bør settes til minimum 15%. 
Plan- og bygningsetatens forslag vil utløse enten byggeforbud i praksis eller styring av 
byggesaker gjennom dispensasjoner. 
2. Bydelsutvalget mener det er mindre relevant å stille krav til antall boenheter fremfor å
styre gjennom de ytre mål, herunder krav til uteareal og parkering per boenhet. 

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 

Faktaopplysninger 
Siktemålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging på eiendommens vestre del, kalt 
parsell A, så langt det er mulig i tråd med reguleringsbestemmelser for Nordstrandskråningen. 
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Forslagsstiller ervervet eiendommen i 1998 for å oppføre boligbebyggelse. Saksgang fra den tid 
er beskrevet i PBE’s saksfremstilling (vedlegg 2), pkt om saksgang. Det fremgår bl.a at ny 
reguleringsplan ble vedtatt i 2002, og at PBE innvilget søknad om dispensasjon fra regulert 
byggegrense i 2003. Byutviklingskomiteen vedtok den 09.05.2012, sak 57, at byrådet bes 
fremme en ny sak for bystyret med en presisering eller endring av reguleringsbestemmelsene 
og byggegrensen for eiendommen.  

PBE finner at planforslaget fra forslagsstiller gir så vidt omfattende konsekvenser at etaten har 
utarbeidet sitt eget planforslag, kalt alternativ 2. PBE’s alternativ 2 dreier seg om etablering av 
èn enebolig, mens forslagsstillers alternativ 1 dreier seg om etablering av hhv tre eneboliger (alt 
1A) og to tomannsboliger (alt 1B). Det vises til PBE’s saksfremstilling (vedlegg 2) for nærmere 
presentasjon av alternativene. 

PBE kvitterer ut bydelsutvalgets vedtak om atkomst i sak 138/12, pkt 2 (referert ovenfor) med 
at begge alternativ svarer på bydelens merknad. Forslagsstiller (vedlegg 3) kvitterer ut samme 
vedtaks pk1 med at ny felles atkomst er privatrettslig sikret gjennom avtale. 

Sammendrag 
Bydelen har fått oversendt planforslag for von Øtkens vei 8 til offentlig ettersyn med svarfrist 
03.03.2014. Planforslaget foreligger i to alternativ, alt 1 A og B fra forslagsstiller og alt 2 fra 
PBE. 

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 

Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 

Vurdering  
Bydelsdirektøren mener at PBE går for langt i å redusere forslagsstillers planbeskrivelse. Dette 
synet anses å harmonere med bydelsutvalgets syn i ovenfor refererte sak 76/09. Det er 
vanskelig å se at landskapsprofil og fjernvirkning skal bli vesentlig forringet ved noen av 
forslagsstillers alternativ – 3 eneboliger eller 2 tomannsboliger. I tillegg må det legges vekt på 
den samfunnsoppgave og overordnede føring det er å legge til rette for et tilstrekkelig antall 
boliger i byen. 

Bydelsdirektøren ser forslagsstillers to alternativ som en videreføring av 
Nordstrandskråningens historiske småhusmiljø, og vegetasjon er forutsatt bevart i henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser for Nordstrandskråningen. 

Oslo, 24.01.2014 

Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak  6/14 NORDSTRANDVEIEN 40 - 46 SÆTER - 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING. 
BEGRENSET HØRING. 

Arkivsak: 201400146 
Arkivkode: 512.1 
Saksbeh: Inge Olav  Solli 

Saksgang Møtedato 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.02.2014 
Bydelsutvalget 13.02.2014 

NORDSTRANDVEIEN 40 - 46 SÆTER - FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING. BEGRENSET HØRING. 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Til komiteer og råd: 

Til bydelsutvalget: 

SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   

Brev fra Plan- og bygningsetaten 

BAKGRUNN FOR SAKEN 
Bydelen mottok fredag 31.01.2014 vedlagte brev fra Plan- og Bygningsetaten vedrørende 
Nordstrandveien 40-46 Sæter – Forslag til detaljregulering.  Det foreligger en begrenset 
høring med frist 14.02.2014 for uttalelse.  

Med bakgrunn i den svært korte fristen legges det umiddelbart frem sak til BMS og 
bydelsutvalget uten å ha vært behandlet i arbeidsutvalget.  Det foreligger heller ikke tid for 
gjennomført saksbehandling eller innstilling fra bydelsdirektøren.  

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BMS/2014/2014_02_04/sak_006_14_vedlegg_01.pdf


I Sak 27/13 Nordstrandveien 40 - 46 Sæter - forslag til detaljregulering vedtok bydelsutvalget 
den 21. mars følgende: 
1. Bydelsutvalget finner at det foreliggende planforslaget for Nordstrandveien 40 – 46 bør 

omarbeides. 
2.   Generelt må bebyggelsen reduseres i høyden og gjøres mindre dominerende i  

lokalmiljøet. Alle utkraginger, balkonger og karnapper bør ligge innenfor byggelinjer og 
byggegrenser. 
Ny bebyggelse reduseres i høyden til 3 etasjer med tilbaketrukket 4. etasje, slik at 
bebyggelsen vil samsvare med retningslinjene til § 12.3 i reguleringsplan S-4054 

3.    Det er uakseptabelt at Sæter barnehages uteareal får skyggevirkning av ny bebyggelse. 
Hvis dette skjer, må eksisterende Sæter barnehage rives og erstattes av ny barnehage på 
dertil egnet tomt, eventuelt kan ny barnehage vurderes innpasset i det foreliggende 
planforslaget. 

4.    Planforslaget må sikre løsninger som er trygge og lett forståelige for gående og syklende. 
5.   Bydelsutvalget vil igjen be om at parkeringsnormen for ytre by gjøres gjeldende for 

planforslaget. Erfaring fra knutepunktfortettingen på Holtet har vist at mangel på 
parkeringsplasser i utbyggingsprosjektet gir uønsket parkering på småveiene i nabolaget.   

6.    Bydelsutvalget ber om at allmenhetens tilgang og bruk av torgarealet sikres i 
reguleringsbestemmelsene og i en tinglyst erklæring. Det er viktig at frivillige lag og 
organisasjoner kan få anledning til å møte befolkningen på torget i samråd med eier. Det 
forutsettes at kommunal grunn i krysset Kittel Nielsens vei / Nordstrandveien fortsatt 
forvaltes av Oslo kommune. 

7.   Bydelsutvalget anser at innkjøring til garasjeanlegget bør skje fra Tyslevveien for å unngå 
uønsket trafikk i Kittel Nielsens vei. En eventuell innkjøring fra Nordstrandveien bør 
konsekvensvurderes nærmere. 

8  For øvrig stiller bydelsutvalget seg bak Plan- og bygningsetatens innvendinger mot   
forslagsstillers planbeskrivelse. 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Fra Plan- og bygningsetaten er følgende beskrevet:  
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden l 1.02.2013 til 23.03.2013. 
Plansaken ble oversendt Byrådsavdelingen for byutvikling l 1.06.2013. På bakgrunn av 
kommunikasjon mellom byrådsavdelingen, forslagstiller og Plan- og bygningsetaten foreslås 
endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres 
direkte av endringene. 
 
Sammendrag 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Vurdering  
 
 
Oslo, 31.01.2014 
 



 
 
Per Morstad        Inge Olav Solli  
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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