
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Bjørn Fjellheim (H)  
   
Tilstede: Bjørn Fjellheim (H) 

Kate Hege Nielsen (H) 
Anne Marie Donati (A) 
Kristen Meltvedt (V) 
Frank Hagen (KrF) 
Erik A. Telnes (SV) 

 

 Svein Erik Aldal (FrP) 
 

 

Forfall: Bjørg Rolland (FrP)  
   
Som vara møtte: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Eva Kristin Krogh  
 
Åpen halvtime: 
Informasjon fra Vann- og avløpsetaten (VAV) vedr. utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg 
(UBRA). Fra VAV stilte:  

• Avd. direktør Jo Egil Sveen 
• Prosjektleder Sverre Sande 
• Jan Kopperstad  
• Informasjonsansvarlig Audun Sørsdal 

 
I tillegg møtte Øystein A. Larsen til samme sak, som berørt nabo og på vegne av øvrige 
beboere i området ved Bekkelaget renseanlegg.   
 
 
 
 
 
 

 
 



Informasjon: 
Bydelsadministrasjonen orienterte om følgende saker: 

- Trapp/gangvei Breidablikkveien: Anbudskonkurranse er gjennomført. To tilbud 
mottatt. Avgjørelse vil bli tatt så snart som mulig. Bydelen vil avholde møte med 
sameie før oppstart.  

- Fjerning av bygningsmassen i Munkerudveien 95 v/Ljanselva vil bli utført så snart de 
praktiske løsningene er på plass og ny brakkeløsning er klar for beboer.  

- Aktivitetsparken på Lambertseter: Bydelen har mottatt kontraktsforslag fra 
Bymiljøetaten. Kontakt må avklares før arbeidet kan starte opp.  

- Sæter-utbyggingen har foreløpig varslet oppstart mars/april 2015.  
- Kåres vei: Bydelen vil få oversendt reguleringsforslag med full stengning til høring. 

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsforslaget og for erstatningssaken mot 
entreprenør, og skal koordinere disse to sakene.  

- Solveien: Saken vedr. stengning av Solveien ligger hos byrådsavdelingen. 
- Ekebergbanen – oppgradering Bråten – Ljabru: En del klager fra naboer. Bydelen gjør 

fortløpende vurderinger ut i fra den dispensasjonen som er gitt fra Oslo kommunes 
støyforskrift. Øvrige problemer bes tatt direkte med entreprenør. Bydelsdirektøren har 
oppfordret entreprenør til å ha dialog med skolen for å sikre trygg skolevei i 
anleggsperioden.  

- Bydelen jobber for å få bydelshuset, 6 barnehager og barnevernet 
miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2014.  

  
 
 
 
Eventuelt: 
Kristen Meltvedt (V) ønsker at saken vedr. flytting av endebussholdeplassen Simensbråten 
ved Ekeberg skole skal tas opp til behandling.  
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Sak 35 /14  Innkalling og sakskart til møte i BMS- komiteen 2.9.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 2.9.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 2.9.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 

Sak 36 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BMS komiteen 
10.6.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.6.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 10.6.14 godkjennes 
 
 
 

Sak 37 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 31.05.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 godkjennes 
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Til komiteer og råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014  jfr sommerfullmakt: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende merknad: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med Arve Edvardsens (H) forslag til merknader ble 
vedtatt med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 2 stemte i mot (1 A, 1 V) 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
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Sak 38 /14  Oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og 

oppfølging av tidligere vedtatte oppgraderinger med 
økonomiske konsekvenser 

 
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 komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 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. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren å gjennomføre prioriterte oppgaver tilknyttet 
oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte 
oppgraderinger med økonomiske konsekvenser så fremt det ikke påvirker bydelens 
oppsatte prognose pr august 2014. 

2. Ved eventuelle behov for budsjettjustering fra drift til investering fremmes det sak til 
bydelsutvalget innen utgangen av 2014 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i komiteene 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Bydelsutvalget  
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Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
 
 
 

Sak 39 /14  Forslag til endringer i byggteknisk forskrift - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand ser behovet for enkelte endringer i forskriften som kan bidra til å 
forenkle plan- og byggeprosessene og mener det er viktig at lov og forskrift sikrer at 
det bygges funksjonelle og fremtidsrettede boliger som kan brukes av flere 
generasjoner fremover og som tilfredsstiller behovene til personer med ulik 
funksjonsevne.  

2. Bydel Nordstrand mener at det er viktig at synspunkter fra interesseorganisasjoner 
veier tungt i vurderingen av hva som er de mest funksjonelle løsningene når 
forskriften skal fastsettes.  

3. Bydel Nordstrand har følgende kommentarer til forslaget om endring av 
tilgjengelighetskravet i boenhet: 
- Unntaksforslagsslaget, der det gis anledning for at inntil 50 % av boenhetene på 

50 m2 BRA eller mindre unntas fra tilgjengelighetskravet, anses å være det mest 
hensiktsmessige alternativet da det vil bidra til økt fleksibilitet i prosjekteringen 
for små boliger..  

- Dersom resultater fra forskningslaboratoriet tilsier at kravet til snusirkel kan 
reduseres uten at det går på bekostning av brukskvalitet i boenhetene, kan 
reduksjonsalternativet vurderes.  

4. Bydel Nordstrand støtter:  
- forslaget om å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for større 

boligområder. Det forutsettes at den enkelte kommune legger premisser for felles 
uteareal for nye boligområder inn i planene og sikrer god tilgjengelighet for de 
ulike brukergruppene.  

- forslag om redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.  
- forslaget om skjerpede krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.  
- forslaget om endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.  

5. Bydel Nordstrand foreslår at gjeldende krav om maksimum åpningskraft på dører 
beholdes på 20N, men at kravet avgrenses til å gjelde dører i hovedatkomst og 
hovedrømningsvei.  

6. Bydel Nordstrand har for øvrig ingen kommentarer til de redaksjonelle endringene.  
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
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Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014 jfr sommerfullmakt: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand ser behovet for enkelte endringer i forskriften som kan bidra til å 
forenkle plan- og byggeprosessene og mener det er viktig at lov og forskrift sikrer at 
det bygges funksjonelle og fremtidsrettede boliger som kan brukes av flere 
generasjoner fremover og som tilfredsstiller behovene til personer med ulik 
funksjonsevne.  

2. Bydel Nordstrand mener at det er viktig at synspunkter fra interesseorganisasjoner 
veier tungt i vurderingen av hva som er de mest funksjonelle løsningene når 
forskriften skal fastsettes.  

3. Bydel Nordstrand har følgende kommentarer til forslaget om endring av 
tilgjengelighetskravet i boenhet: 
- Unntaksforslagsslaget, der det gis anledning for at inntil 50 % av boenhetene på 

50 m2 BRA eller mindre unntas fra tilgjengelighetskravet, anses å være det mest 
hensiktsmessige alternativet da det vil bidra til økt fleksibilitet i prosjekteringen 
for små boliger..  

- Dersom resultater fra forskningslaboratoriet tilsier at kravet til snusirkel kan 
reduseres uten at det går på bekostning av brukskvalitet i boenhetene, kan 
reduksjonsalternativet vurderes.  

4. Bydel Nordstrand støtter:  
- forslaget om å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for større 

boligområder. Det forutsettes at den enkelte kommune legger premisser for felles 
uteareal for nye boligområder inn i planene og sikrer god tilgjengelighet for de 
ulike brukergruppene.  

- forslag om redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.  
- forslaget om skjerpede krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.  
- forslaget om endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.  

5. Bydel Nordstrand foreslår at gjeldende krav om maksimum åpningskraft på dører 
beholdes på 20N, men at kravet avgrenses til å gjelde dører i hovedatkomst og 
hovedrømningsvei.  

6. Bydel Nordstrand har for øvrig ingen kommentarer til de redaksjonelle endringene.  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering 
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Sak 40 /14  Forslag om nedsatt fartsgrense og ny fartshump i 
Herregårdsveien - Aksjon skolevei 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2, slik at 
bydelsdirektørens punkt 2 blir da punkt 3: 
2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på  sørøstlige 
side av Herregårdsveien ved skolen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2 (nå punkt 3) 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på 
sørøstlige side av Herregårdsveien ved skolen. 

3. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering 
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Sak 41 /14  Kaptein Oppegaards vei 8 - kunngjøring om offentlig 

ettersyn - Postdammen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- 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 viser til vedtak i BU-sak 111/11 og støtter intensjonen i det 
fremlagte planforslaget. Bydelsutvalget mener imidlertid at kommunen bør ekspropriere 
eiendommen og tilby grunneier full erstatning. Ved å ekspropriere eiendommen kan 
kommunen legge eiendommen inn i en skjøtselsplan og eventuelt gjøre området tilgjengelig 
for allmennheten. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt med  4 mot 3 stemmer 
Stemmeforklaring fra Frank Hagen (KrF): 

1. Det er svært gode grunner til for å ekspropriere privat eiendom. Det kan skje for 
eksempel når vitale samfunnsinteresser må få forrang.  

2. Eiendommen er i 1991 regulert til boliger. Når vedtak er fattet, bør man være sikret 
forutsigbarhet.  

3. Det ville vært rimeligere om Oslo kommune først ivaretok sine egne eiendommer. Et 
eksempel er Andersendammen ved Midtåsen som også er et gammelt gårdsreservoir, 
og som er i ferd med å gro igjen og miste sin verdi som en unik biotop og et 
rekreasjonsområde.  

 
Votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 A, 1 FrP). 
3 stemte mot (1 KrF, 1 V, 1 SV). 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 42 /14  Varsel om igangsetting av reguleringsplan arbeid for 
Kaptein Oppegaards vei 19 B m. fl, Munkelia 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for 
å sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser i og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.   
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 som følger: 

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 og 2 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for 
å sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser i og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
2. Saken sendes til behandling i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
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Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering 
 
 
 

Sak 43 /14  Høring - Endringer i forskrift om konsekvensutredninger 
for planer etter plan- og bygningsloven 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- 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 støtter de foreslåtte forslagene om endringer i Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 44 /14  Høring - Forslag om endring i forskrift om byggesak 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- 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 er positive til de foreslåtte endringene i 
byggesaksforskriften og støtter de vurderingene og forslagene til endring som er lagt frem av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bydelsutvalget har for øvrig ingen merknader 
til høringsnotatet.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 

Sak 45 /14  Navnsetting av vei 3667 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vei 3667 gis navnet Vaskeribakken. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 

Sak 46 /14  Bestilling av oppstartsmøte - Sandstuveien 54, 
Sandstuveien 54B og Libakkveien 9 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet: 

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder 
for å sikre at eksisterende gang- og sykkelforbindelser i området ivaretas i 
planarbeidet.   

- Det forutsettes tv det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil 
kunne påvirke både boligene, leke- og rekreasjonsområdene, samt nærområdet.  

- Det må sikres et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettse at Oslo 
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for det videre planarbeidet..  

- Det må gjøres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke trafikken i 
området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten. 

 
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.  
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014 jfr sommerfullmakt: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet: 

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder 
for å sikre at eksisterende gang- og sykkelforbindelser i området ivaretas i 
planarbeidet.   

- Det forutsettes at det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil 
kunne påvirke både boligene, leke- og rekreasjonsområdene, samt nærområdet.  

- Det må sikres et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettes at Oslo 
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for det videre planarbeidet..  
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- Det må gjøres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke trafikken i 
området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten. 

 
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Kate Hege Nielsen (H) fremmet forslag til følgende tilleggskommentar: 
BMS-komiteen understreker og presiserer viktigheten av å ha tilstrekkelig parkeringsplasser 
for beboere og tilstrekkelig gjesteparkeringsplasser på egen grunn 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Kate Hege Nielsens (H) 
forslag til kommentar  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering med følgende kommentar 
til saken: 
BMS-komiteen understreker og presiserer viktigheten av å ha tilstrekkelig parkeringsplasser 
for beboere og tilstrekkelig gjesteparkeringsplasser på egen grunn 
 
 
 

Sak 47 /14  Kongsveien 91 - forhåndsuttalelse til byggesøknad 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget støtter forslaget til bruksendring til sushi take-away i Kongsveien 91. Det 
forutsettes imidlertid at det sikres ryddige forhold for trafikk og parkering. Det forutsettes 
videre at naboer sikres mot matlukt.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 48 /14  Høring - Forvaltningsplan med tiltaksprogram for 

Glomma vannregion 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken går til behandling i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand er av den oppfatning at høringsutkastet til Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram for Glomma vannregion er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med 
vannforvaltningen i regionen og støtter de prioriteringene som er beskrevet i 
tiltaksprogrammet for vannområde Oslo.   
 
Bydelsutvalget har for øvrig følgende merknader: 

- Det er viktig å prioritere grundig kartlegging av vannkvaliteten for å sikre 
vannforekomstene i regionen. 

- Ljanselva er et viktig naturområde i bydelen og tiltak for at elva skal være tilgjengelig 
for befolkningen er viktig.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 

Sak 49 /14  Offentlig høring - utkast til forskrift om miljøvurderinger 
av tiltak etter sektorlover 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstilingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget støtter de foreslåtte forslagene om endringer i utkastet til forskrift om 
miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover og har for øvrig ingen merknader. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 

Sak 50 /14  Høring - regulering av tigging - Oslo kommunes 
politivedtekt 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: …………………… 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak  21.7.2014 jfr sommerfullmakt: 
Pia Bergmann (SV) har sendt høringsuttalelse av 19.7.2014.  Denne ble besluttet vedlegges 
protokollen.  
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen 
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig 
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere 
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 
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Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En 
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi 
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte 
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum). 

Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi 
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  
 
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 FrP, 1 A). 1 stemte i mot (V). 
Pia Bergmanns (SV) høringsuttalelse av 19.7.2014  vedlegges AU-protokollen.  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen 
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig 
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere 
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 

Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En 
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi 
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte 
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum). 

Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi 
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  
 
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
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Sak 51 /14  Bestilling av oppstartsmøte - utvidelse av driftsområde 
ved Bekkelaget renseanlegg 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet: 

- Reguleringsplanen må ta med seg videre intensjonen om en buffersone mellom 
havnearealene og eksisterende boligbebyggelse i sør. 

- Sammenhengende gang – og sykkelvei for myke trafikanter og trygg skolevei for elever 
ved Nedre Bekkelaget skole må sikres i planarbeidet.  
 

Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
      
Oslo, 02.09.2014 
 
 
 
 
Bjørn Fjellheim (H) 
leder av byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 
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