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BENTSEBRUGATA 13 F-J – KRAV OM OMGJØRING AV VILKÅR FOR RAMMETILLATELSE  
ENDRET VINDUSSTØRRELSE MOT REGULERT GANG- OG SYKKELVEI LANGS AKERSELVA 
 
I brev av 14. november 2016 uttalte Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner seg til 
byggesak 201607028 der det var søkt om å få bygge på eksisterende bebyggelse i Bentsebrugata  
13 F-J med tre etasjer, og om å få bygge svalganger ut mot Akerselva innenfor friområdet som er gitt 
nasjonal verneverdi i Kommuneplan 2015. 
 
Vi påpekte i brevet at foreslått påbygg og tilbygg var i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i 
kommuneplanen om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse innenfor en sone på minimum 20 m fra 
Akerselvas vannkant, at vi burde ha vært varslet om tiltaket, at saken burde ha vært behandlet i 
SaFoVa i samsvar med samarbeidsforumets mandat, og at byggesaken burde ha vært behandlet som 
detaljreguleringsplan. Heldigvis trakk tiltakshaver saken i februar 2017. 
 
Vi har oppdaget at Plan- og bygningsetaten senere har gitt tiltakshaver rammetillatelse for påbygg 
med én etasje på den samme eiendommen (PBE-sak 201707307). Også denne gangen er tiltaket 
behandlet som byggesak, selv om også dette tiltaket er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 
2015. Vedtaket om rammetillatelse ble påklaget av Sameiet Sandakerveien 50. Fylkesmannens 
avgjørelse foreligger ennå ikke. 
 
Etter at rammetillatelse var gitt, sendte tiltakshaver inn en revidert rammesøknad for eiendommen.  
I ny rammetillatelse av 11. september 2018, skriver PBE følgende (PBE-sak 201805910, dok. 6, s. 5): 

Det settes inn større vinduer på deler av bygningens sokkel, men disse plasseres slik at de 
ikke henvender seg direkte ut mot allment tilgjengelige ferdselsårer forbi bygget. Følgelig vil 
ikke tiltaket medføre at regulerte friarealer langs Akerselva privatiseres. 

Etter ovennevnte har vi kommet frem til at tiltaket er i overensstemmelse med regulert 
formål og føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark. Hensyn til naturgitte 
omgivelser anses derfor som ivaretatt. Etaten kan derfor ikke se at tiltaket foranlediger 
uttalelser fra Oslo Elveforum, Akerselvas Venner og SaFoVa (Samarbeidsforum for vassdrag). 

Vi antar at siste setning skyldes at Sweco Norge AS i merknadsbrev av 9. mars 2018 på vegne av 
Sameiet Sandakerveien 50 forutsetter at byggesaken sendes Oslo Elveforum og Miljøforeningen 
Akerselvas Venner til uttalelse og at PBE tar saken opp i SaFoVa (dok. 1, fil 10, s. 3). Det hadde vært 
enkelt for PBE å gjøre begge deler, så hadde vi sluppet å måtte be om en omgjøring av vilkårene for 
rammetillatelsen etter at rammetillatelsen er gitt og ordinær frist for å klage er utløpt. 
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Plan- og bygningsetaten har rett i at de nye, store vinduene langs deler av bygningens sokkel «ikke 
henvender seg direkte ut mot allment tilgjengelige ferdselsårer forbi bygget». Men dette skyldes 
utelukkende at gang- og sykkelveien som er regulert inn som offentlig trafikkområde i friområdet 
mellom denne bygningen og Akerselva, ennå ikke er opparbeidet. Faren er derfor stor for at det 
regulerte friområdet langs elva privatiseres i strid med føringene i KDP Akerselva miljøpark, og at 
tiltaket vanskeliggjør eller umuliggjør realiseringen av regulert formål i KDP Akerselva miljøpark.  
Jf. regulert gang- og sykkelvei på plankartet for KDP Akerselva miljøpark, som vi gjengir under.  
 

 
 
Vi kan følgelig ikke forstå at PBE har «kommet frem til at tiltaket er i overensstemmelse med regulert 
formål og føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark», og antar at årsaken må være at PBE 
rett og slett har glemt å ta reguleringsformålet gang- og sykkelvei med i sin vurdering av tiltaket. Og 
det selv om Sweco Norge AS gjorde oppmerksom på den regulerte forbindelsen i sitt merknadsbrev. 
Så vidt vi kan se, har verken tiltakshaver eller PBE omtalt den regulerte gang- og sykkelveien mellom 
Akerselva og Bentsebrugata 13 F-J i byggesaken for eiendommen Bentsebrugata 13 F-J. 
 
Partiet mellom Bentsebrugata 13 F-J og Akerselva er trangt, spesielt i det østre av de to partiene hvor 
det er gitt tillatelse til større vinduer i bygningens sokkel. Gang- og sykkelveien vil derfor måtte legges 
helt inntil bygningen i øst. De nye, store vinduene gjør at dekket for gang- og sykkelveien må legges 
lavere enn det som ellers ville ha vært nødvendig for å gå klar av vinduene når gang- og sykkelveien 
skal etableres. Stigningsforholdene, som allerede er vanskelige, blir enda vanskeligere med de store 
vinduene som PBE nå har godkjent i østre del av bygningens sokkel, dvs. til venstre på opprisset av 
fasaden mot nord, som gjengis under (dok. 8, fil 3, tegningsnummer A40-01). 
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I praksis umuliggjør denne plasseringen av vinduene at gang- og sykkelveien får universell utforming. 
Ideelt sett burde vinduene mot Akerselva i denne delen av sokkelen ha vært fjernet i forbindelse med 
omsøkt tiltak, men den vindusplasseringen som PBE godkjente da den forrige rammetillatelsen ble 
gitt (jf. 201707307, dok. 1, fil 34, tegningsnummer A-15-30-01, som gjengis under), ville ha gitt langt 
bedre stigningsforhold enn plasseringen som ble godkjent i rammetillatelsen av 11. september 2018.  
 

 
 
Vinduene i sokkeletasjen på tegningen over har samme høyde som dagens vinduer i sokkeletasjen, 
mens eksisterende dør i sokkeletasjen mot øst er erstattet av vindu med samme høyde og plassering 
som de øvrige vinduene i sokkelen. Jf. tiltakshavers foto av eksisterende bygning, gjengitt under. 
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PBE bør endre vilkårene i rammetillatelsen av 11. september 2018 og kreve at underkant vinduer i 
sokkeletasjen mot øst ikke legges lavere enn eksisterende vinduer i sokkeletasjen. Dermed blir det 
mulig å heve terrenget i friområdet mellom bygningen og Akerselva og legge den regulerte gang- og 
sykkelveien horisontalt langs østre del av bygningen, med topp dekke ca. 5 cm under sokkeletasjens 
vinduer. Av hensyn til eksisterende trær mellom bygningen og elvebredden bør gang- og sykkelveien 
ikke gjøres bredere enn ca. 1,5 m i de trangeste partiene langs den østre delen av bygningen. 
 
Det er ikke nødvendig å redusere størrelsen på vinduene i sokkeletasjen ved nedkjøringen til 
parkeringskjelleren, jf. de store vinduene midt på fasadeopprisset øverst på side 3 i dette brevet. 
 
Derimot er det sterkt ønskelig å se på kjøreatkomstene til eiendommen, jf. at atkomstveiene for biler 
i dag beslaglegger store deler av det regulerte friområdet mellom Akerselva og Bentsebrugata 13 F-J 
langs midtre og vestre del av eiendommen. I brevet av 14. november 2016 i byggesak 201607028 
skisserte vi to alternative kjøreatkomster til området. En tredje, og mindre inngripende mulighet, er å 
tillate kjøring til/fra dagens parkeringskjeller kun via østre kjøreatkomst under bygningen (dvs. alltid 
kjøre via gårdsrommet). Dermed kan kjøreveien på elvesiden av bygningen dels gjøres smalere, dels 
helt fjernes mellom de to kjøreatkomstene til gårdsrommet, slik at en her kun beholder nedkjøringen 
til parkeringskjelleren. På denne måten vil dagens kjørevei langs Akerselva kunne omgjøres til gang- 
og sykkelvei på strekningen mellom dagens to kjøreatkomster til gårdsrommet. 
 
En god håndtering av trafikkarealene, med fjerning av deler av dagens kjørevei og opparbeidelse av 
regulert gang- og sykkelvei i regulert friområde langs Akerselva på strekningen fra bygningens østside 
fram til vestre kjøreatkomst til gårdsrommet, krever at tiltaket behandles som detaljreguleringsplan. 
Det gir mulighet for å sikre i reguleringsbestemmelser og gjennom utbyggingsavtale at den regulerte 
gang- og sykkelveien i friområdet opparbeides. 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner legger til grunn at Plan- og bygningsetaten, 
etter en fornyet vurdering av tiltakets konsekvenser, allikevel finner at tiltaket utløser krav om ny 
detaljreguleringsplan. Allerede påbygget i én etasje nødvendiggjør etter vårt syn dette, og hensynet 
til regulert gang- og sykkelvei er et ytterligere moment som sterkt taler for detaljreguleringsplan.  
 
Skulle Plan- og bygningsetaten fortsatt anse at byggesaksbehandling er tilstrekkelig, anmoder vi 
om at rammetillatelsen av 11. september 2018 omgjøres slik at underkant vinduer i sokkeletasjen 
mot øst ikke legges lavere enn eksisterende vinduer i sokkeletasjen, dvs. ikke lavere enn i 
rammetillatelsen som ble gitt i det omgjorte vedtaket av 7. desember 2017. 
 
Merk for øvrig at det nylig er satt opp et høyt plankegjerde på tvers av regulert friområde og regulert 
gang- og sykkelvei. Vi antar at plankegjerdet (deler av det kan ses på et av tiltakshavers foto, jf. dok. 
8, fil 7 i PBE-sak 201805910), som går helt fra bygningen og ut i elveskråningen, er satt opp ulovlig.  
Vi anmoder PBE om å kreve at plankegjerdet fjernes. 
 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 
           Per Østvold (sign.)      Are Eriksen (sign.) 
         leder                  leder 
 


