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MERKNADER TIL VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR FRYSJA SKOLE (FRYSJAVEIEN 31 MFL) 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er positive til at planområdet utvides slik  
at hele eiendommen gnr 59 bnr 726, Frysjaveien 31 B, innlemmes i planområdet for Frysja skole. 
Dette er helt i tråd med vårt innspill av 27. november 2017 (dok. 23) i forbindelse med oppstart av 
detaljregulering med KU for Frysja skole. 
 
GASAs begrunnelse for å utvide planområdet er imidlertid en helt annen enn vår begrunnelse for å 
utvide planområdet. Forslagsstiller opplyser at utvidelsen av planområdet er utløst av behovet for å 
bearbeide terrenget i tilknytning til allmenningen i nord, atkomstveien i sør og skolebygningen i øst, 
og at deler av gnr 59 bnr 726 i den forbindelse foreslås regulert til bestemmelsesområde H091 – 
Midlertidig anleggs- og riggområde. 
 
Forslagsstiller presiserer at reguleringen ikke har til hensikt å innløse mer av gnr 59 bnr 726 «enn de 
arealene […] som må avgis til offentlige formål (torg og allmenning i nord, grøntdrag i sør) i henhold 
til VPOR Frysja». I vårt innspillsbrev anbefalte vi at hele gnr 59 bnr 726 erverves av kommunen slik at 
skoletomta får tilstrekkelig størrelse. Vi viser til vår utførlige argumentasjon for nødvendigheten av å 
utvide skoletomta med gnr 59 bnr 726 i vårt brev av 27. november 2017.  
 
Å erverve hele gnr 59 bnr 726 er nødvendig for å få tilstrekkelig uteareal for elevene. Det er helt 
uakseptabelt å ta 2 475 m2 av elveparken til skoleformål (uteareal for elevene), slik utbygger har 
planer om. Av dette arealet ble 1 174 m2 regulert til friområde naturområde allerede i KDP Akerselva 
miljøpark (1990), mens bystyret ved behandlingen av VPOR Frysja (2017) vedtok å utvide elveparken 
med ytterligere 1 301 m2 i dette viktige partiet av miljøparken. 
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