
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 8/14 

                Ekstraordinært møte 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 02180  
 
 
Møteleder: Arve Edvardsen (H)  
   
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 

Arve Edvardsen (H) 
Hege Astrup Sannum (H) 
Bjørn Fjellheim (H) 
Mona Verdich (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Steinar Andersen (A) 
Knut Hedemann (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Ane M. Wigers (V) 
Frode Woldsund (KrF) 
Knut Falchenberg (H) 
Tom Lium (H)                       13 stemmeberettigede  til stede 
Jardar Flaa (A) 
 
Vegard Rooth (H) 

 

 Kate Hege Nielsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Anne Nyeggen (A) 
Pia Bergmann (SV) 
 

 

Som vara møtte: Knut Falchenberg (H) 
Tom Lium (H)  
Jardar Flaa (A) 

 

 
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 
 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 
 

 

Sekretær:                   Gunn Tove Bjørkli  

 
 



   
Åpen halvtime: 
 
 
 
Informasjon: 
 
 
Eventuelt: 
 

Ingen 
 
 
Bydelsdirektør Per Morstad informerte at budsjettet 2015 er ferdig og 
legges fram for publisering og behandling. 
 
Ingen saker 

 

   
   
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 134 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært møte i bydelsutvalget 

1.12.2014 ............................................................................................................... 1 
Sak 135 /14  Langbølgen 1 - 15, fornyet behandling ................................................................. 1 
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Sak 134 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til 
ekstraordinært møte i bydelsutvalget 1.12.2014 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til ekstraordinært møte 1.12.2014 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til ekstraordinært møte 1.12.2014 godkjennes 
 
 
 

Sak 135 /14  Langbølgen 1 - 15, fornyet behandling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken legges frem uten fornyet innstilling fra bydelsdirektørens side. Den innstillingen som 
ble lagt frem i sak 123/14 den 20.11.2014 finnes på den saken. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Det var enighet i bydelsutvalget om at vedtakspunktene 1 – 4 i BU-sak 123/14, behandlet 
20.11.2014, opprettholdes. 
 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om at punkt 5 opprettholdes, med følgende primære 
begrunnelse (jfr sitat fra byantikvarens forslag i brev av 28.10.2013): 
«…Nybygg (kontor/forretning) som foreslås øst for senteret på dagens parkeringsplass 
anbefaler vi primært utelatt, slik  at dagens senter kan eksponere seg med et forareal mot 
denne hovedgata..» 
 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet på vegne av Høyres gruppe følgende alternative forslag til 
punkt 5: 
«5. Bydelsutvalget har spesielt vurdert det såkalte kontorbygget i prosjektet. Utvalget har 
merket seg byantikvarens betenkeligheter med dette nye elementet som i noen grad skjermer 
den opprinnelige senterbebyggelsen for innsyn fra øst.  

Bydelsutvalget vil likevel vise til byrådets forslag om ny kommuneplan hvor Lambertseter 
senter er definert som et kollektivknutepunkt. Det hitsettes fra planen: ”Områder ved 
kollektivknutepunkter skal vurderes utviklet med høy tetthet, og sikres høy 
bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode gate- og byrom.”  

Utvalget vil derfor ikke motsette seg at dette bygget blir realisert under forutsetning av at 
prosjektet tilfredsstiller denne kommuneplanens kvalitetskrav.” 
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Steinar Andersen (A) fremmet sekundært følgende tillegg til siste avsnitt i Høyres forslag 
(tilleggsforslaget er uthevet/understreket): 

«Utvalget vil derfor ikke motsette seg at dette bygget blir realisert under forutsetning av at 
prosjektet tilfredsstiller denne kommuneplanens kvalitetskrav og viser til byantikvarens 
forslag om at nybygget begrenses til to etasjer tilsvarende senteret bak.» 

 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende voteringsrekkefølge: 

1. Steinar Andersens (A) forslag om å opprettholde vedtakspunkt 5 med primær 
begrunnelse 

2. Steinar Andersens (A) sekundære forslag med tillegg til siste avsnitt i Høyres forslag 
3. Høyres gruppe sitt forslag, fremmet av Hege Astrup Sannum (H) 

 
Votering: 

1. voteringspunkt fikk 4 stemmer (4 A) og falt 
2. voteringspunkt fikk 4 stemmer (4 A) og falt 
3. voteringspunkt ble vedtatt med 9 stemmer (7 H, 1 V, 1 KrF) 

 
Vedtak: 
Bydelsutvalgets vedtak i punktene 1-4 i sak 123/14 i møtet 20.11.2014 opprettholdes 
Nytt vedtak i punkt 5: 

5. Bydelsutvalget har spesielt vurdert det såkalte kontorbygget i prosjektet. Utvalget har 
merket seg byantikvarens betenkeligheter med dette nye elementet som i noen grad 
skjermer den opprinnelige senterbebyggelsen for innsyn fra øst.  

Bydelsutvalget vil likevel vise til byrådets forslag om ny kommuneplan hvor Lambertseter 
senter er definert som et kollektivknutepunkt. Det hitsettes fra planen: ”Områder ved 
kollektivknutepunkter skal vurderes utviklet med høy tetthet, og sikres høy 
bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode gate- og byrom.”  
Utvalget vil derfor ikke motsette seg at dette bygget blir realisert under forutsetning av at 
prosjektet tilfredsstiller denne kommuneplanens kvalitetskrav. 
 
 
Møtet hevet kl. 18.30 

 
Oslo, 01.12.2014 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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