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MERKNADER TIL RAMMESØKNAD FOR SANDAKERVEIEN 24 D – TILTAKSHAVER MYREN EIENDOM 
 
I Aftenposten 19. november 2019 kunngjorde Derlick Arkitekter AS på vegne av Myren Eiendom AS 
oppstart av detaljregulering med KU og parallell byggesaksbehandling for Sandakerveien 24 D mfl. 
for å tilrettelegge for nye lokaler for Den tysk-norske skolen i Oslo. 
 
Et raskt blikk på reguleringssaken (PBE-sak 201911041) viste at byutviklingsbyråden allerede hadde 
vært tungt inne i saken (jf. dok. 12). På PBE-sak 201816208 fant vi byrådens brev av 27. mai 2019 der 
PBE instrueres om å prioritere skole- og barnehageprosjektet for Den tysk-norske skolen (dok. 10),  
og etatens prinsipputtalelse om saken av 31. mai 2019 (dok. 11).  
 
Rammesøknad for fase 1 av totalprosjektets to faser, med søknad om dispensasjon fra kravet i  
KDP Akerselva miljøpark om at tiltak som er i strid med kommunedelplanen må behandles som 
reguleringsplan, og søknader om midlertidig dispensasjon for 10 år fra både reguleringsformål, 
byggegrense og hensynssone spesialområde bevaring i gjeldende regulering, viste seg å være 
innsendt 10. oktober 2019 (PBE-sak 201916607, dok. 1).  
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner tok straks byggesaken og reguleringssaken  
for Den tysk-norske skolen opp med byutviklingsbyråden. Jf. vedlagte brev av 21. november 2019 til 
byråd Hanna E. Marcussen. I vedlagte brev av 22. november 2019 til PBE signaliserte vi et ønske om å 
uttale oss om rammesøknaden før etaten tar stilling til om rammetillatelse skal gis. Vi viste i brevet til 
at mange helt sentrale dokumenter i byggesaken ikke er tilgjengelig på internett, herunder det meste 
av illustrasjonsmaterialet (hele 54 av de 57 filene med tegninger på dokument 1–33), og ba PBE om å 
gjøre alle dokumentene/filene i byggesaken tilgjengelig på internett på PBEs saksinnsyn, subsidiært 
sende oss utskrifter av materialet i posten. 
 
Fire uker senere har etaten fortsatt ikke gjort dokumentene/filene tilgjengelige på saksinnsyn, har 
ikke sendt oss materialet i posten, og har heller ikke besvart vår henvendelse. Vi har derfor blitt nødt 
til selv å oppsøke PBEs lokaler i Vahls gate for å hente ut de nødvendige dokumentene/filene for å 
kunne uttale oss om rammesøknaden. 
 
Oslo Elveforum har for øvrig tidligere anmodet PBE om å bli varslet ikke bare i plansaker som direkte 
eller indirekte berører vannforekomster, herunder i saker der hele eller deler av planområdet er 
nærmere enn 50 m fra en lukket/rørlagt elve- eller bekkestrekning, men også i byggesaker der tiltak 
kan komme i konflikt med bestemmelser og retningslinjer i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015. 
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I en byggesak som denne, som ikke bare er i konflikt med § 13.3, men hvor det i tillegg søkes om 
dispensasjon både fra gjeldende regulering og fra krav om reguleringsplan i et kjerneområde langs 
Akerselva som er omfattet av KDP Akerselva miljøpark, burde Oslo Elveforum selvsagt vært varslet 
samtidig med naboene eller senest ved innsendelse av rammesøknaden. Nå er det helt tilfeldig at  
vi er blitt oppmerksomme på rammesøknaden før den er ferdigbehandlet av PBE. 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende merknader til rammesøknaden 
for Sandakerveien 24 D: 

• Rammesøknaden er i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 
• Vilkårene for å dispensere fra regulering og fra krav om reguleringsplan er ikke oppfylt 
• Rammesøknaden er i strid med byrådsplattformen 2019–2023 og BYUs oppfølging av 

denne 
 
Merknadene utdypes nedenunder. 
 

Rammesøknaden er i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 

I § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015, som definerer Akerselva som et hovedløp, heter det: 

Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det  
ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.  
[…] De byggefrie beltene bør så langt som mulig være allment tilgjengelige der  
dette ikke kommer i konflikt med natur- og landskapsverdier. 

 
Rammesøknaden for Sandakerveien 24 D av 10. oktober 2019 (dok. 1) strider mot retningslinjen i 
Kommuneplan 2015. Jf. kartet under (fil 29) som viser ny bebyggelse og rømningstårn med rød farge. 
 

 
 
Det planlagte mellombygget mellom eksisterende bygg (oransje farge) i nordøst (bygg F4) og sørvest 
(bygg F3) er vist som to (røde) bygg på kartet med et samlet areal på 150,7 m2, men er i realiteten ett 
sammenhengende bygg på 171,3 m2 (fil 1), ettersom kartet viser dagens innglassede gangbru i andre 
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etasje mellom bygg F3 og bygg F4 og ikke omsøkt ny bebyggelse i første etasje, dvs. under gangbrua. 
Tiltakshaver viser dagens passasje på bakkeplan mellom bygg F3 og bygg F4 ut til utsiktsplattformen 
ved Akerselva på tegning A-101-E (fil 32), som gjengis under. Jf. også fotoet av gangpassasjen (fil 30). 

 

Det fremgår av kartet på forrige side, jf. avstandsangivelsene 12,09 meter og 9,05 meter, at det aller 
meste av det planlagte mellombygget (infill-prosjektet) er tenkt plassert innenfor det 20 meter brede 
byggefrie beltet langs Akerselva. Rømningstrappa i vest er plassert utenfor det byggefrie beltet, mens 
rømningstrappa i nordøst i sin helhet er plassert innenfor 20-metersbeltet, tett på Akerselva (jf. de to 
røde sirklene på kartet). Tiltakshavers snitt av rømningstrappa i nordøst gjengis under (fil 49). 
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I Byantikvarens uttalelse av 29. oktober 2019 heter det (dok. 14, s. 3): 

Byantikvaren er skeptisk til forslaget om etablering av vindeltrapp for rømning på fasaden 
mot vest. Fasaden er godt eksponert mot Myraløkka, og tiltaket vurderes å svekke den 
bevaringsverdige bebyggelsen. Byantikvaren anbefaler primært innvendig rømning […]. 

 
På reviderte tegninger av 28. november 2019 er rømningstrappa i vest erstattet av en utfellbar 
rømningsstige. Trolig er også rømningstrappa i nordøst droppet, i det minste er det ikke vist noen 
utgang til rømningstrappa på de nye plantegningene for byggets 2. og 3. etasje (dok. 28, fil 8 og 9). 
Den nye plantegningen for 1. etasje, som gjengis under, viser nødutgang til terreng i nordøst (fil 7). 

 
Som det fremgår av snittet nederst på forrige side, er det svært trangt og bratt der rømningstrappa i 
nordøst opprinnelig var tenkt plassert. Ei rømningstrapp her ville ha fungert som en propp i passasjen 
mellom bygg F4 og skråningen. Vi legger til grunn at rømningstrappa er tatt ut av rammesøknaden. 
 
Av den nye plantegningen for 1. etasje fremgår det at det nye bygget mellom bygg F3 og bygg F4,  
i partiet nærmest bygg F3 (og til forskjell fra situasjonen på kartet gjengitt på side 2 i dette brevet),  
er trukket noe inn fra det nordvestre fasadelivet for bygg F3, og at det her vil bli rømningsvei og 
uteareal for plassering av barnevogner. Mellombygget er nå vist med et areal på 179,0 m2, hvorav 
kjøkken og spisesal ut mot utsiktsplattformen/terrassen ved Akerselva utgjør 46,8 m2. Ca. 160 m2  
av mellombygget er tenkt plassert innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva, med andre ord et  
bygg på størrelse med en stor privatbolig. 
 
Det planlagte mellombygget er ikke bare i strid med passusen i retningslinjen i § 13.3 Vassdrag  
i Kommuneplan 2015 om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse innenfor en sone på minimum  
20 meter fra vannkant for hovedløp, men også i strid med passusen i den samme retningslinjen  
om at de byggefrie beltene, så langt som mulig, bør være allment tilgjengelige der dette ikke  
kommer i konflikt med natur- og landskapsverdier. 
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Dersom det omsøkte mellombygget mellom dagens bygg F3 og bygg F4 tillates oppført, vil det nye 
bygget blokkere allmennhetens tilgang til den flotte utsiktsplattformen som henger ut over elva og 
gir et unikt utsyn til Akerselva, Myradammen og den vernede bygningsmassen langs sørøstsiden av 
elva på strekningen fra Bentsebrua til NRK Østlandssendingen. 
 
Utsiktsplattformen/terrassen er et yndet stoppested under guidede vandringer langs Akerselva og 
for alle som går langs elva. Det er svært viktig at dagens gangpassasje ut til utsiktsplattformen ikke 
bygges igjen. Området på motsatt side av elva, som gir noe av det samme utsynet, er lite benyttet av 
turgåere ettersom gang- og sykkelveien som ble lagt inn på sørøstsiden av Akerselva fra Lilleborg til 
NRK Østlandssendingen på plankartet i KDP Akerselva miljøpark (1990), ikke er blitt anlagt. 
 
Allmennheten har i dag tinglyst rett til fri ferdsel over eiendommen Sandakerveien 24 D, og 
tiltakshaver har i rammesøknaden presisert at de delene av eiendommen som tenkes benyttet som 
uteareal for barnehagen og skolen, fortsatt vil være allment tilgjengelige (for barnehagens del kun 
utenom åpningstidene). 
 
Tidligere benyttet langt flere muligheten til å gå over eiendommen Sandakerveien 24 D enn i dag. 
Gangtrafikken via gjerdeåpningen i øst til/fra turveiundergangen under Bentsebrua var så stor at 
åpningen ble tettet igjen med gjerde. Dermed ble turgåerne henvist til å benytte en omvei med drøyt 
to ekstra høydemeter opp til turveien, noe som har gjort at de aller fleste de siste årene i stedet har 
valgt å benytte turveien i friområdet langs, dvs. på utsiden av, eiendommen Sandakerveien 24 D på 
hele strekningen fra Myrabrua til undergangen under Bentsebrua.  
 
Skulle PBE finne på å gi rammetillatelse for barnehagen og 1.–4. klassetrinn, bør det etableres port i 
gjerdet der åpningen tidligere var, dvs. helt i øst ved undergangen. Her er det ikke vist noen port på 
landskapsplanen av 28. november 2019 (dok. 28, fil 4), som gjengis under. Forbindelsen fra bygg F4 
opp til Bentsebrua, via porten som er vist ca. 25 m lenger nordvest på landskapsplanen, er det viktig 
å beholde selv med en port helt i øst ved undergangen under Bentsebrua. Blir rammesøknaden 
avslått, bør dagens gjerde mellom turveien og eiendommen rives i sin helhet. 
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Av den reviderte landskapsplanen fremgår det at den nordøstre delen av eiendommen (barnehage 
og ballbane) vil være inngjerdet i sin helhet, mens den sørvestre delen av eiendommen vil bli delt i to 
av et gjerde plassert tilnærmet parallelt med turveien. Kjøreatkomst og parkering er lagt sørøst for 
gjerdet, dvs. nærmest bygningsmassen, mens gangatkomsten og skolegården for 1.–4. klassetrinn er 
lagt nordvest for gjerdet, opp mot turveien og friområdene. 
  
Allmennhetens tinglyste rett til fri ferdsel over den sørvestre delen av eiendommen vil i praksis falle 
bort i skoletiden, på grunn av gjerdene og manglende mulighet til å ta seg videre nordøstover i 
barnehagens åpningstid. Utenom barnehagens åpningstider vil allmennhetens rett til fri ferdsel over 
eiendommen formelt sett være ivaretatt, men i praksis vil få komme til å benytte seg av muligheten. 
Legger gående veien via kjøreatkomsten og parkeringen, vil de måtte åpne og lukke hele tre porter 
før de kommer inn på turveien ved undergangen under Bentsebrua. Velger de den smale atkomsten 
mellom gjerdet og skråningen ved løpebanen i skolegården, vil turgåerne måtte åpne og lukke to 
porter til barnehagen, og sparer samtidig minimalt i gangavstand sammenholdt med å velge turveien 
på hele strekningen. 

 
Vilkårene for å dispensere fra regulering og fra krav om reguleringsplan er ikke oppfylt 

Rammesøknaden av 10. oktober 2019 ble ledsaget av fire søknader om dispensasjon fra regulering 
og fra krav om reguleringsplan (dok. 1, fil 3–6). Senere er det også søkt om flere dispensasjoner fra 
TEK. Dispensasjonssøknadene fra TEK vil ikke bli kommentert her. 
 
I prinsipputtalelse av 31. mai 2019 om mulig ny lokalisering av Den tysk-norske skolen i Oslo til 
Sandakerveien 24 D mfl., skrev PBE følgende (PBE-sak 201816208, fil 11, s. 2): 

Etaten vurderer at fase 1, etablering av barnehagen og skolens 1.–4. trinn innenfor deler  
av eksisterende bygningsmasse, kan behandles som byggesak og omsøkes midlertidig på 
eiendommen i inntil 2 år. Det kan vurderes tidsbegrenset dispensasjon fra regulert formål. 

 
I alle de fire dispensasjonssøknadene er det søkt om dispensasjon for inntil 10 år, og ikke inntil 2 år. 
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen adgang til å gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. Av § 19-3 fremgår det at midlertidig dispensasjon 
kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Departementets adgang etter § 19-2 siste ledd til i forskrift 
å gi regler for blant annet omfanget av dispensasjoner, synes ikke å ha vært benyttet.  
 
De generelle vilkårene i § 19-2 andre ledd for å kunne gi dispensasjon er de samme enten det er 
snakk om en varig, en tidsbestemt eller en tidsubestemt dispensasjon, men dispensasjonens varighet 
er et vesentlig moment ved vurderingen av om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt.  
 
Vi legger til grunn at PBE, dersom rammetillatelse gis, redegjør utførlig i selve rammetillatelsen for 
kommunens praksis hva gjelder dispensasjoners varighet, og opplyser om i hvilke tilfeller, og med 
hvilke begrunnelser, kommunen (eller andre kommuner) tidligere har gitt tidsbestemt dispensasjon 
for mer enn 5 år. Skal det gis midlertidig dispensasjon for et så langt tidsrom som 10 år, må det etter 
vårt syn stilles like strenge krav som ved søknad om varig dispensasjon. At detaljreguleringsplaner i 
dag ofte avløses av nye detaljreguleringsplaner før 10 år er gått, tilsier da også dette.  
 
For at rammetillatelse skal kunne gis for omsøkt tiltak, er det ikke tilstrekkelig at vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt for én, to eller tre av dispensasjonssøknadene. Vilkårene må være oppfylt i 
alle fire tilfeller. 
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Mens PBE i prinsipputtalelsen fant at etablering av barnehagen og skolens 1.–4. klassetrinn «innenfor 
deler av eksisterende bygningsmasse» kan behandles som byggesak, legger rammesøknaden opp til å 
etablere et nytt bygg mellom dagens bygg F3 og bygg F4, dvs. utenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
Dispensasjonssøknadene i byggesaken omfatter også to rømningstrapper som ikke lenger synes å 
være aktuelle. Tiltakshaver burde derfor ha sendt inn reviderte dispensasjonssøknader som klargjør 
dette, jf. at det er sendt inn reviderte tegninger både for den fremtidige bruken av utearealene og 
eksisterende bygningsmasse. Vi legger til grunn at dispensasjonssøknadene ikke lenger omfatter de 
to rømningstrappene, og kommenterer ikke rømningstrappene i fortsettelsen. De vises da heller ikke 
på den så langt siste versjonen av landskapsplanen (PBE-sak 201916607, dok. 28, fil 4), gjengitt på 
side 5 i dette brevet, selv om symbolet for rømningstrapp fortsatt figurerer i tegnforklaringen. 
 
I rammesøknaden av 10. oktober 2019 (dok. 1) søkes det i fil 5 om dispensasjon fra underformålene 
«industri, kontor, lager» til reguleringsformålet «spesialområde bevaring» i delområde J i S-3739, 
reguleringsplan for Bentsebrugata 20 mfl. (Myrens verksted), vedtatt av bystyret 20. oktober 1999. 
§ 6 Spesialområde i reguleringsbestemmelsene lyder: 

Innenfor spesialområde bevaring tillates ikke eksisterende bygninger eller bygningsdeler 
revet eller fjernet. Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg 
skal de opprinnelige materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller 
karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal 
bevares. Ved brann eller annen uopprettelig skade kan ny bebyggelse gjenoppføres på 
samme sted og med samme volum og form som tidligere. 

Tekniske anlegg som antenner, kabler, koblingsbokser, belysning skilt, ol skal tilpasses det 
bevaringsverdige miljøet med hensyn til plassering og utforming. […] 

Alt søknads- eller meldepliktig arbeid skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. 
 
Vi deler tiltakshavers syn at de kulturhistoriske verdiene som reguleringsbestemmelsen er ment å 
sikre, er knyttet til den fysiske bygningsmassen og eksteriøret, ikke til interiøret eller bygningens 
funksjon. Hensynet bak reguleringsbestemmelsen blir følgelig ikke vesentlig tilsidesatt dersom det 
gis dispensasjon fra underformålene industri, kontor og lager for eksisterende bygningsmasse.  
 
For å kunne gi dispensasjon kreves det imidlertid i tillegg at fordelene ved å gi dispensasjon må være 
«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» (§ 19-2). Mens vilkåret om «særlige grunner» 
i § 7 i den gamle plan- og bygningsloven ble praktisert slik at alminnelig interesseovervekt var 
tilstrekkelig for å kunne gi dispensasjon, ble kommunenes dispensasjonsadgang strammet inn da 
gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt. «[E]tter den nye bestemmelsen må det foreligge klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon» (Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), s. 242). 
 
Vi kan ikke se at dette vilkåret er oppfylt dersom eksisterende bygningsmasse tillates tatt i bruk av 
Den tysk-norske skolen. Dispensasjonssøknadens interesseavveining av fordeler og ulemper ved å gi 
dispensasjon er etter vårt syn mangelfull og ensidig.  
 
Det anføres at Den tysk-norske skolen har et akutt behov for å etablere seg i nye lokaler, men sies 
ikke noe om konsekvensene det vil få for dagens leietakere i Sandakerveien 24 D dersom barnehagen 
og 1.–4. klassetrinn skal kunne benytte bygg F3 og bygg F4 allerede fra årsskiftet 2020/2021. Flere av 
leietakerne vil antakelig havne i en like vanskelig situasjon som Den tysk-norske skolen i dag er i, når 
de ikke får forlenget leiekontrakten, og noen må kanskje kjøpes ut av eksisterende leiekontrakter. 
Problematikken forsterkes ytterligere i en eventuell fase 2 hvor hele skolen skal inn på eiendommen. 
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Det ville følgelig ha vært en klar fordel om Den tysk-norske skolen hadde funnet ledige lokaler eller 
en ledig tomt for barnehagen og skolen. Nå påføres andre leietakere store ulemper. Av byrådets 
postjournal fremgår det at en av leietakerne i Sandakerveien 24 D – Norsk senter for teknologi i 
musikk og kunst (Notam) – allerede tidlig i oktober tilskrev byutviklingsbyråden, uttrykte bekymring 
for at Notam, som ikke har noe ønske om å flytte, ville motta oppsigelse, og ba om møte og hjelp til  
å finne nye lokaler (BYR-sak 201902491, dok. 8): «Å relokalisere oss innebærer å bygge studioer og 
verksteder et annet sted. Dette er kostbart og bør kun gjøres om vi kan få til en svært langsiktig 
leiekontrakt og samlokaliserer med et større produksjonsmiljø.»  
 
Å løse Den tysk-norske skolens behov for lokaler ved å ta i bruk eiendommen Sandakerveien 24 D 
skaper problemer for alle dem som må fravike sine lokaler, for noen kanskje enda større problemer 
med å finne lokaler enn det Den tysk-norske skolen har. Denne problematikken er ikke berørt verken 
i søknaden om dispensasjon fra underformålene industri, kontor og lager eller i noen av de tre øvrige 
dispensasjonssøknadene. 
 
I søknaden om dispensasjon fra disse underformålene, som i utgangspunktet kun dreier seg om 
endret bruksformål for eksisterende bygningsmasse, er all argumentasjon merkelig nok knyttet til 
fordeler og ulemper for den delen av bevaringsområdet som ikke er bebygd, og heller ikke er tillatt 
bebygd, uavhengig av om formålet med nybygg er industri, kontor og lager eller helt andre formål. 
 
Det argumenteres med at barnehagens og skolens lekearealer vil knytte den ubebygde delen av 
Sandakerveien 24 D langt bedre fysisk og visuelt sammen med omkringliggende park enn hva som  
er tilfellet i dagens situasjon, og at området dermed vil kunne fungere som en forlengelse av det 
offentlige rommet utenom skoletiden. Det trekkes fram som en ulempe at barnehagebarna og barna 
på dagtid vil komme til å ta i bruk parken/friområdet siden utearealet for barna i barnehagen og 
skolen er «noe redusert». Økt slitasje på friområdet anføres også som en ulempe.  
 
Selv om utearealer både i bratt terreng og på tak er tatt med ved beregningen av utearealet pr. elev 
og pr. barnehagebarn, er rammesøknadens uteareal pr. elev kun halvparten av PBEs anbefalinger for 
indre by, og utearealet pr. barnehagebarn kun halvparten av Kunnskapsdepartementets anbefaling, 
jf. side 3 i PBEs prinsipputtalelse av 31. mai 2019, hvor PBE også vurderte at tomta har «et betydelig 
underskudd på utearealer» sett opp mot behovet til Den tysk-norske skolen (s. 2). 
 
Store deler av skolegården for rammesøknadens 152 elever på 1.–4. klassetrinn er i praksis kun ei 
smal stripe mellom gjerdet inn mot parkeringsplassen og skråningen opp mot turveien og friområdet 
på Myraløkka. Det er derfor grunn til å forvente at friområdet/parken vil bli mye brukt av elevene.  
 
Det argumenteres i søknaden om dispensasjon fra underformålene kontor, industri og lager for at 
det ikke utelukkende er en ulempe at friområdet på Myraløkka er i aktiv bruk av barnehagebarn og 
elever på 1.–4. klassetrinn, da dette også kan «sees på som positivt med tanke på ‹sosial kontroll› 
ved at området oppleves som trygt i og med at barna som da er der vil være ledsaget av voksne».  
 
Manglende sosial kontroll i friområdet på Myraløkka har ikke vært opplevd som noe problem, og her 
er det vel i realiteten snakk om at barnehageansatte må ha kontroll på barna når de får lov til å leke 
utenfor barnehagen. Manglende kontroll med elevene på 1.–4. klassetrinn vil kunne bli et problem 
ettersom det ikke er lagt inn noe gjerde mellom skolegården og friområdet på landskapsplanen, men 
her er sannsynligheten relativt stor for at skolegården, etter krav fra engstelige foreldre, relativt raskt 
gjerdes helt inn av frykt for at de yngste elevene skal havne i elva. I så fall blir det sammenhengende 
gjerde langs turveien forbi hele eiendommen Sandakerveien 24 D. 
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Barna i barnehagen og elevene i skolegården vil kunne oppleves som et forstyrrende element på 
dagtid av de som søker ro og avkobling i friområdet på Myraløkka, og spesielt av alle som i dag slår 
seg ned på plenen vår og sommer, enten formålet er soling, romanlesing, eksamenslesing eller en 
hyrdestund. For noen vil det oppleves som ubehagelig, ja rett og slett invaderende, dersom elever  
og barnehagebarn tar parken i bruk i stort omfang, noe en må regne med at de kommer til å gjøre. 
  
Problemet vil forsterkes kraftig dersom elevene på 5.–12. klassetrinn flytter inn i Sandakerveien 24 D 
fra 2022 og elevtallet i skolen øker fra 152 til 399 slik Den tysk-norske skolen ønsker. Faren er da 
overhengende for at mange som i dag bruker parken, vil oppleve parken som utrygg når gjenger av 
større skoleelever tar den i bruk.  
 
Sannsynligheten er langt større for at det å lokalisere Den tysk-norske skolen til Sandakerveien 24 D 
vil føre til manglende sosial kontroll i friområdet på Myraløkka enn at det vil føre til sosial kontroll og 
at området oppleves som trygt, slik tiltakshaver argumenterer for. Ja, selv om et område både blir 
tryggere, og oppleves som tryggere, slik det skjedde med friområdet langs Akerselva ved Jakob kirke 
da det ble etablert uteservering ut mot elva fra underetasjen i DogA, gikk tallet på vanlige brukere av 
friområdet drastisk ned. Å slå seg nå på plenen langs Akerselva ble langt mindre attraktivt. Nærheten 
til uteserveringen ble, og blir, opplevd som ubehagelig og invaderende av mange. 
 
Myraløkka er et svært viktig friområde for bydelens befolkning, sommer som vinter, og ikke bare på 
ettermiddagen og kvelden og i helgene, men også på formiddagen på vanlige ukedager. Som Bydel 
Sagene påpekte i innspillsbrev til oppstartsmøte i omreguleringssaken for Sandakerveien 24 D, er 
Myraløkka «et populært sted å ake om vinteren og et sted som brukes til parkaktiviteter som grilling 
frisbee og piknik om sommeren. […] Ny bruk kan ikke gå på bekostning av natur- og kulturverdier, 
kvaliteten på dagens friområder eller allmennhetens tilgjengelighet til friområdene og gangveiene» 
(PBE-sak 201911041, dok. 13, s. 3 og s. 2). 
 
I dette innspillsbrevet av 30. august 2019 kommenterte Bydel Sagene også forslaget om å opparbeide 
et 1 200 m2 stort felles lekeareal for Den tysk-norske skolen og allmennheten i friområdet på haugen 
hvor restene etter den gamle fabrikkpipa til teglverket ligger begravd (s. 3): 

I planforslaget legges det opp til å anlegge en offentlig tilgjengelig lekeplass på Myraløkka, 
plassert på haugen som ligger mellom gangveiene vest for planområdet. Myraløkka er et 
populært og viktig friområde for bydelens innbyggere. Området brukes jevnlig som arena for 
arrangementer og konserter, blant annet Elvelangs og Sommerkonsertene som avholdes i 
samarbeid med Oslo Filharmoniske Orkester. Det vil være svært uheldig om haugen bygges 
ned på en måte som gjør at den ikke lenger kan benyttes som scene eller tribune. En av 
Myraløkkas kvaliteter [er] nettopp at det er et stort, åpent og sammenhengende grønt-
område. Bydelsadministrasjonen mener derfor at arealet ikke bør bebygges med lekeplass. 

 
Forslaget om lekeplass i det regulerte friområdet på haugen ble etter dette droppet av tiltakshaver, 
jf. rammesøknadens dok. 10, fil 4. Også tanken om å benytte det regulerte friarealet mellom turveien 
og Bentsebrugata som uteareal for barnehagen (jf. PBE-sak 201816208, dok. 13, fil 1 og 2), er forlatt. 
Tiltakshaver planlegger nå å legge alle utearealer for barnehagen og skolen, både i fase 1 og fase 2, 
mellom turveien og Akerselva. Ca. 27 % av de planlagte utearealene eies av Oslo kommune. Myren 
Eiendom AS ønsker å erverve disse arealene, i alt 1 218 m2 kommunal grunn (PBE-sak 201916607, 
dok. 1, fil 23), derav litt over 500 m2 som er regulert til friområde og drøyt 700 m2 som er regulert til 
spesialområde bevaring og til annen offentlig eller privat tjenesteyting. 
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Isolert sett er det positivt at deler av eksisterende parkeringsplass omgjøres til lekearealer for 
barnehagen og skolen, lekearealer som vil kunne benyttes av allmennheten utenom barnehagens  
og skolens åpningstider og dermed vil kunne fungere som en forlengelse av det offentlige rommet, 
slik tiltakshaver anfører i søknaden om dispensasjon fra underformålene kontor, industri og lager. 
 
Denne fordelen ved å gi dispensasjon kan imidlertid på ingen måte veie opp alle ulempene i skolens 
og barnehagens åpningstider ved å lokalisere Den tysk-norske skolen til Sandakerveien 24 D.  
 
Tiltakshaver trekker med rette fram at området har god kollektivdekning og påpeker at «dette er en 
fordel da Den tysk-norske skolen i Oslo har en elevmasse som bor spredt rundt i byen». Elevmassens 
bostedsadresser er nok et bedre argument for å legge skolen til Oslo vest enn til Sandakerveien 24 D  
i Oslo øst. Om vi korrekt fikk notert de tallene som ble vist på skjermen under informasjonsmøtet  
11. desember om oppstart av detaljregulering for Sandakerveien 24 D, så er 17 % av Den tysk-norske 
skolens elevmasse hjemmehørende i Asker og Bærum, mens 41 % av elevmassen er hjemmehørende 
i Oslos tre vestligste bydeler: Frogner, Ullern og Vestre Aker. Selv om barnehagebarna ikke skulle 
være inkludert i disse tallene, er situasjonen for disse neppe vesensforskjellig. 
 
Siden det dreier seg om 82/100 barnehagebarn og 152 skolebarn på 1.–4. klassetrinn (dok. 34), vil 
mange av barna bli fraktet i bil over lange avstander til og fra Den tysk-norske skolen. Tiltakshavers 
forsøk på å argumentere for at det å lokalisere skolen til Sandakerveien 24 D «vil være i tråd med 
overordnede politiske målsettinger i Kommuneplanen om å utvikle byen i en bærekraftig og 
klimanøytral retning», faller følgelig på sin egen urimelighet. Det motsatte vil være tilfelle, og det  
selv om noen familier etter hvert antakelig vil flytte østover for at barna skal få kortere skolevei. 
 
Det er positivt at det etableres korttidsplasser i parkeringshus på østsiden av Akerselva, slik at 
foreldre som skal levere barn i barnehagen og skolen, kan følge barna det siste stykket via Myrabrua 
over til Den tysk-norske skolen på vestsiden av elva. Den reelle reduksjonen i biltrafikken over brua 
vil nok imidlertid bli noe mindre enn tiltakshaver ser for seg. Siden kjøreatkomsten over Myrabrua 
fortsatt skal kunne brukes av leietakere i den søndre delen av bygningsmassen i Sandakerveien 24 D, 
vil nok enkelte foreldre i tidsklemma i morgen- og ettermiddagsrushet velge å kjøre over brua når de 
skal levere/hente barna sine. Vi har også vanskelig for å se for oss at det vil bli mulig å hindre kjøring 
over brua ved varelevering til barnehagen og skolen, slik tiltakshaver legger opp til (dok. 33, fil 1), når 
det fortsatt skal være tillatt å kjøre over brua ved varelevering til leietakerne sør på eiendommen. 
 
Som eier av eiendommen Sandakerveien 24 D står Myren Eiendom selvsagt fritt til å kreve av sine 
leietakere at alle parkerer øst for Akerselva, og mange av dagens leietakere vil nok heller foretrekke 
dette enn å måtte fravike sine lokaler for å gi plass til Den tysk-norske skolen. Myren Eiendom vil da 
kunne fjerne asfalten langs nordvestsiden av bygningsmassen, forbedre dagens overvannshåndtering 
og opparbeide arealene som en reell utvidelse av Myraparken, til glede for bydelen og allmennheten. 
 
Dersom en setter fordelene og ulempene opp mot hverandre, er det etter vårt syn klart større 
ulemper enn fordeler ved å gi dispensasjon fra underformålene «industri, kontor, lager» og tillate 
at Den tysk-norske skolen tar i bruk eksisterende bygningsmasse og arealene utenfor bygningene. 
 
I fil 4, hvor det søkes om dispensasjon fra hensynssone «spesialområde bevaring», foreslår søker  
å rive et inngangsparti av nyere dato (oppført ca. 1984) på 9 m2 og oppføre et nytt bygg på 179 m2 
mellom eksisterende bygg F3 og bygg F4 innenfor hensynssone «spesialområde bevaring». 
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I likhet med Byantikvaren har vi ingen innvendinger mot at dagens inngangsparti rives. Dette 
vindfanget forvansker lesingen av det verneverdige bygget F3 og vurderes å ikke ha verneverdi. 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsen anses følgelig ikke å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjon fra hensynssone «spesialområde bevaring» slik at inngangspartiet på 9 m2 kan rives. 
 
Når det gjelder tiltakshavers ønske om å oppføre et nytt bygg på 179 m2 innenfor hensynssone 
«spesialområde bevaring» i form av et mellombygg mellom bygg F3 og bygg F4, hvorav ca. 160 m2 
innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva, stiller saken seg ganske annerledes. Gjeldende regulering 
tillater ikke at det oppføres et slikt bygg innenfor hensynssonen. Det planlagte bygget er videre ikke 
bare i strid med passusen i retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at det ikke bør 
oppføres ny bebyggelse innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp, men 
også i strid med passusen i samme retningslinje om at de byggefrie beltene, så langt som mulig, bør 
være allment tilgjengelige der dette ikke kommer i konflikt med natur- og landskapsverdier. 
 
Mellombygget svekker opplevelsen av industrianlegget, selv om bygget langt på vei underordner seg 
de bevaringsverdige teglbyggene og fortsatt lar disse være mest fremtredende. Det tetter samtidig 
igjen det viktige mellomrommet mellom bygg F3 og bygg F4 der det i dag er mulig for allmennheten å 
komme ut til elvebredden. At partiet mellom byggene i dag kan oppleves som privatisert, slik søker 
påpeker, er lett å bøte på med et skilt som viser veien til den flotte utsiktsplattformen som henger ut 
over elva og gir et unikt utsyn til Akerselva, Myradammen og den vernede bygningsmassen langs 
sørøstsiden av elva på strekningen fra Bentsebrua til NRK Østlandssendingen. At det ved plattformen, 
til forskjell fra i hensynssonen «bevaring – naturmiljø» på samme side av Akerselva ca. 80–130 meter 
nedstrøms plattformen, knapt finnes kantvegetasjon, tilsier at plattformen fortsatt bør være allment 
tilgjengelig, slik retningslinjen i Kommuneplan 2015 tilsier. 
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsen, en bestemmelse som er videreført i Kommuneplan 2015, 
anses følgelig å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon fra hensynssone «spesialområde 
bevaring» og tillate at tiltakshaver kan oppføre et nytt bygg på 179 m2 mellom bygg F3 og bygg F4. 
  
Ved vurderingen av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon fra hensynssone «spesialområde 
bevaring», hevder tiltakshaver, uten at dette begrunnes, at «etablering av skole og barnehage på 
området […] er et mer samfunnsnyttig formål enn dagens bruk». Å rangere samfunnsnytten av ulike 
typer virksomhet blir fort ren synsing og bør ikke brukes som argument for å fortrenge eksisterende 
leietakere til fordel for Den tysk-norske skolen. Uten en eksplisitt vurdering av samfunnsnytten av 
virksomheten til dagens leietakere er en slik argumentasjon uhørt. 
 
Argumentet om at eksisterende bebyggelse «vil kunne utvikles videre og tilpasses på en funksjonell 
og hensiktsmessig måte til den bruk som i dag er etterspurt», dvs. etterspurt av Den tysk-norske 
skolen, veier ikke tungt. En må anta at eksisterende bebyggelse allerede er godt tilpasset den bruken 
som de nåværende leietakerne etterspør. 
 
Argumentet om at «eksisterende bevaringsverdige bebyggelse vil oppgraderes som følge av tiltaket», 
veier heller ikke spesielt tungt. Ved at byggene allerede er i bruk for andre formål, sikres nødvendig 
vedlikehold av bygningsmassen, samt oppgradering av bygningsmassen i takt med endrede behov 
hos eksisterende leietakere og eventuelle andre behov som nye leietakere måtte ha. Bruk er det 
beste vern, men ikke nødvendigvis bruk som barnehage og skole. 
 
Bortsett fra dette gjentar tiltakshaver kun de argumentene som allerede er fremført i søknaden om 
dispensasjon fra underformålene «industri, kontor, lager», – som argumentet om økt tilgjengelighet. 



12 
 
Den eneste ulempen tiltakshaver ser ved å innvilge dispensasjon fra hensynssone «spesialområde 
bevaring», er at «mellomrommet mellom byggene tettes igjen slik at allmennheten ikke kan komme 
ut til elvebredden i dette området». En gjenbygging av arealet mellom bygg F3 og F4 vil oppleves som 
et stort tap og en underminering av allmennhetens rett til fri ferdsel. Det samme vil alle de planlagte 
gjerdene på eiendommen gjøre, jf. landskapsplanen som er gjengitt på s. 5 i dette brevet. Gjerdene 
vil oppleves som hindre for allmennhetens frie ferdsel, selv om man vil få lov til å åpne og lukke alle 
portene i gjerdene på kveldstid og i helgene. 
 
Dersom en setter fordelene og ulempene opp mot hverandre, er det etter vårt syn klart større 
ulemper enn fordeler ved å innvilge dispensasjon fra hensynssone «spesialområde bevaring» og 
tillate tiltakshaver å oppføre et nytt bygg på 179 m2 mellom eksisterende bygg F3 og bygg F4. 
 
I fil 6, hvor det søkes om dispensasjon fra byggegrense på gjeldende reguleringskart, vises det til  
at det foreslåtte nye bygget mellom bygg F3 og bygg F4 «ligger utenfor regulert byggegrense og er 
således i strid med planen». I dispensasjonssøknaden skriver tiltakshaver videre: 

Reguleringsplan S-3739 er utarbeidet for å legge til rette for utvikling av områdene rundt 
Myrens verksted. Den eksisterende bebyggelsen i delområde J består i hovedsak av 
bevaringsverdig industribebyggelse i tegl, og området er derfor regulert til spesialområde 
bevaring. Innenfor delområdet ble det parallelt med pågående reguleringssak fra 1999 
oppført et nybygg. Det er derfor angitt en byggegrense i planen, som er tilknyttet nybygget 
oppført i 2000. At det ikke er angitt noen ytterligere byggegrenser på området, skyldes at 
området som helhet er avsatt til spesialområde bevaring, hvilket i utgangspunktet tilsier at 
det hverken kan rives eller tilføyes påbygg/tilbygg til eksisterende bebyggelse […]. 

 
Tiltakshaver har rett i at reguleringskartet som ble vedtatt 20. oktober 1999, ikke tillater ytterligere 
bebyggelse innenfor delområde J (midtre og nordøstre del av Sandakerveien 24 D, hvor bygg F2, F3 
og F4 ligger), det være seg i form av påbygg, tilbygg, mellombygg eller frittstående bygg.  
 
I søknaden vises det til at bygg F3 og bygg F4 er knyttet sammen med gangbru i plan 2 og 3, og at det 
er behov for å etablere et mellombygg som knytter de to byggene sammen i plan 1 i forbindelse med 
ønsket ny bruk av lokalene. Det opplyses at bygget «vil inneholde et nytt felles inngangsparti og felles 
oppholdsareal (vrimlesone) mellom de eksisterende byggene».  
 
Av den reviderte plantegningen for 1. etasje av 28. november 2019, som vi har gjengitt på side 4 i 
dette brevet, fremgår det at det nye bygget på 179 m2, i tillegg til nytt felles inngangsparti og felles 
oppholdsareal (vrimlesone), nå også er ment å inneholde kjøkken og spisesal med et samlet areal på 
46,8 m2. Det er ikke sendt inn noen endret dispensasjonssøknad som følge av dette. 
 
Vi kan ikke se at det er nødvendig å etablere et mellombygg som knytter bygg F3 og bygg F4 sammen 
i 1. etasje dersom Den tysk-norske skolen skulle flytte inn i Sandakerveien 24 D. Både de opprinnelig 
planlagte funksjonene og kjøkken- og spisesalfunksjonene vil kunne dekkes på en god måte innenfor 
eksisterende bygningsmasse ved å ta i bruk en større del av bygg F3 i prosjektfase 1 og foreta enkelte 
rokeringer i planlagte romfunksjoner. 
 
Hensikten med å angi byggegrenser på reguleringskart er å tydeliggjøre hvor ny bebyggelse kan 
oppføres og hvor ny bebyggelse ikke kan oppføres innenfor et planområde. Å tillate det foreslåtte 
mellombygget ville innebære å flytte byggegrensen nesten 7 meter og innlemme et stort område 
mellom bygg F3 og bygg F4 som er forutsatt å være byggfritt, og som er regulert til hensynssone 
«spesialområde bevaring», i det tillatte byggeområdet som ble ferdig utbygd for snart 20 år siden.  
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Hensynet bak fastsatt byggegrense på reguleringskartet i S-3739 vil bli vesentlig tilsidesatt ved  
å innvilge omsøkt dispensasjon fra byggegrensen og tillate tiltakshaver å oppføre et nytt bygg på 
179 m2 mellom bygg F3 og bygg F4. 
 
At etableringen av et felles inngangsparti for bygg F3 og bygg F4 «gir et mer samlende uttrykk enn 
hva som er tilfellet i dagens situasjon», kan da ikke tillegges nevneverdig vekt. En god innendørs 
møteplass der barnehagebarna kan møte skolebarna kan neppe være så viktig. Kanskje er det bedre 
å holde barna i barnehagen og skolen atskilt også innendørs? En møteplass behøver dessuten ikke å 
være lokalisert til et felles inngangsparti. «En god og hensiktsmessig forbindelse mellom skolens og 
barnehagens funksjoner» er trolig først og fremst av betydning for ansatte, og bør være tilstrekkelig 
ivaretatt med nåværende innbygde gangbru mellom bygningene i 2. etasje og muligheten for å gå  
de 5 meterne mellom de to bygningene på bakkeplan. 
 
Av ulemper ved å innvilge dispensasjon nevnes igjen kun at mellombygget vil «stenge muligheten for 
allmennheten til å komme inntil elva på dette stedet». Vi har allerede argumentert tilstrekkelig for 
viktigheten av å beholde denne muligheten. I denne dispensasjonssøknaden (dok. 1, fil 6) hevdes det 
for øvrig at «bygningsmassene er utformet slik at det ikke er gløtt mellom byggene fra parken og ned 
mot elven». Tiltakshavers foto i fil 30 av det samme dokumentet, søknaden om rammetillatelse av 
10. oktober 2019, viser at dette ikke er korrekt. Og en annen plassering av kameraet vil gjøre gløttet 
enda bredere.  
 
Dersom en setter fordelene og ulempene opp mot hverandre, er det etter vårt syn klart større 
ulemper enn fordeler ved å innvilge dispensasjon fra fastsatt byggegrense på reguleringskartet i  
S-3739 og tillate tiltakshaver å oppføre et nytt bygg på 179 m2 mellom bygg F3 og bygg F4. 
 
I fil 3 søker tiltakshaver om dispensasjon fra krav i KDP Akerselva miljøpark om at tiltak som er i 
strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak, samt krav om bebyggelsesplan 
der reguleringsplan ikke viser byggets plassering, form og volum. 
 
Søker påpeker at tiltaket er i strid med KDP Akerselva miljøpark «da tiltaket ligger innenfor område 
avsatt til ‹spesialområde bevaring› i planen, og muligheten til oppføring av nybygg/tilbygg ikke er vist 
i gjeldende regulering».  
 
I søknaden om dispensasjon omtaler tiltakshaver hensikten med KDP Akerselva miljøpark (1990) slik: 

Hensikten med KDP-4 for Akerselva miljøpark er å sikre utviklingen av områdene langs elva 
med tanke på rekreasjon og læring med rike og varierte opplevelser. Gjennom planen legges 
det til rette for et gjennomgående parkdrag, samt bevaring av verneverdig bebyggelse som 
ligger langs Akerselva. Målet med planen er at gammel og ny bebyggelse sammen med 
landskap og vegetasjon skal danne et variert og harmonisk landskaps- og byrom rundt elva. 
De førindustrielle og industrielle bygningsmiljøene langs elva skal bevares og videre 
byutvikling skal bygge på disse tradisjonene og tilføre Miljøparken nye kvaliteter. 
 

Omtalen er en god parafrase over målangivelsen på s. 4 i kommunedelplanen, selv om det går an å 
savne KDP-ens mål om lett tilgjengelighet og målet om at Akerselva miljøpark «til alle årstider [skal] 
fungere som bypark og utfartsområde både for bydelene rundt, for byens befolkning generelt og for 
besøkende» (s. 4). 
 
Tiltakshavers omtale av hensikten med KDP Akerselva miljøpark innleder avsnittet «Hensynet bak 
bestemmelsene og om disse tilsidesettes vesentlig» i dispensasjonssøknaden, uten at det i omtalen 
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eller i forlengelsen av denne sies et eneste ord om hensynet bak de bindende bestemmelsene som 
det søkes dispensasjon fra. De to rettslig bindende bestemmelsene som det søkes om dispensasjon 
fra, lyder som følger (KDP-en, s. 5): 

• Prosjekter som er i strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak. 
• Dersom reguleringsplanen ikke viser bebyggelsens plassering, form og volum, må det       

også foreligge godkjent bebyggelsesplan før utbygging kan skje. 
 
Sistnevnte bestemmelse innebærer at selv i tilfeller der en reguleringsplan uttrykkelig tillater ny 
bebyggelse innenfor reguleringsplanens planområde, må det foreligge godkjent bebyggelsesplan 
(dvs. detaljreguleringsplan etter nåværende plan- og bygningslov) før utbygging kan skje dersom 
gjeldende reguleringsplan ikke viser bebyggelsens plassering, form og volum.  
 
Reguleringsplan S-3739 av 20. oktober 1999 tillater ikke ny bebyggelse ut over den bebyggelsen  
som er vist i reguleringsplanen. Vist bebyggelse i S-3739 er allerede oppført. Vilkårene for å kunne  
gi dispensasjon fra kravet om «bebyggelsesplan», dvs. detaljreguleringsplan, bør følgelig være langt 
strengere når gjeldende reguleringsplan, slik som i dette tilfellet, ikke tillater ytterligere bebyggelse, 
enn når gjeldende reguleringsplan tillater ny bebyggelse, men ikke viser bebyggelsens plassering, 
form og volum. 
 
De to rettslig bindende bestemmelsene gjelder for hele KDP-ens 2 660 dekar store planområde, dvs. 
for et 200–600 meter bredt belte langs Akerselva fra Maridalsvannet til Vaterland. De gjelder med 
andre ord ikke bare for vassdraget, turveiene, natur- og rekreasjonsområdene og bygningsmiljøene 
som ligger tett på elvebredden og forteller Akerselvas industrihistorie, men også for bygninger og 
skogkledde skråninger som danner veggene i elverommet, samt en «buffersone» hvor tiltak av 
bygningsmessig art kan ha visuell innvirkning på elverommet (jf. KDP-en, s. 32). 
 
Vilkårene for å gi dispensasjon bør være ekstra strenge i 100-metersbeltet på begge sider av elva,  
og strengere jo nærmere elvebredden det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan og 
godkjent «bebyggelsesplan» (detaljreguleringsplan). I dette tilfellet søkes det om dispensasjon for  
å bygge helt inntil elvebredden. 
 
Behandlingen av søknader om dispensasjoner i strandsonen og for vassdrag, fjellområder og viktige 
jordbruksarealer, omtaler Miljøverndepartementet i «Merknader til § 19-2 Dispensasjonsvedtaket»  
i Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), s. 243: 

Det er […] nødvendig med en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i  
100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen 
veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder 
med stort utbyggingspress. […] Tilsvarende vil gjelde for vassdrag, fjellområder og viktige 
jordbruksarealer. 

 
Jf. første og femte ledd i plan- og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
Første ledd lyder: «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» Femte ledd lyder: 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser, 
skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å fastsette grense  
på inntil 100 meter der bestemte angitt tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

  
 



15 
 
I dette tilfellet søker tiltakshaver ikke bare om dispensasjon fra kravet om godkjent bebyggelsesplan 
(detaljreguleringsplan) for et nytt bygg som ikke er hjemlet i noen reguleringsplan, men til overmål 
også om dispensasjon fra kravet i KDP Akerselva miljøpark om at prosjekter som er i strid med 
kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak. Prosjektet i Sandakerveien 24 D er i strid 
med båndleggingen for regulering til spesialområde bevaring i kommunedelplanen, og etterfølgende 
regulering til spesialområde bevaring. 
 
Ved behandlingen av forslaget til KDP Akerselva miljøpark fant Oslo bystyre 28. november 1990, og  
i tråd med Oslo byplankontors forslag fra august 1989, at 31 områder/anlegg innenfor planområdet 
for Akerselva miljøpark, områder som i all hovedsak var regulert til industriformål, var så viktige for 
miljøparken at de ble båndlagt for regulering til spesialområde bevaring, og senere regulert i tråd 
med båndleggingen. Vist arealbruk for båndlagte områder og innretninger på kommunedelplanens 
plankart ble gjort rettslig bindende, i likhet med vist arealbruk for friområder, vann og trafikkarealer. 
 
For å sikre etterlevelsen av denne og de andre bindende bestemmelsene i kommunedelplanen fant 
bystyret det nødvendig å vedta at prosjekter som er i strid med kommunedelplanen, må behandles 
som reguleringssak. 
 
Hensynet bak de to juridisk bindende bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge omsøkt dispensasjon fra krav om reguleringsplan og krav om godkjent 
«bebyggelsesplan» (detaljreguleringsplan) og tillate tiltakshaver å oppføre et nytt bygg på 179 m2 
mellom bygg F3 og bygg F4, dvs. innenfor hensynssone «spesialområde bevaring», og uten at den 
nye bebyggelsen er hjemlet i reguleringsplan. 
 
Ved opplistingen av fordeler og ulemper ved å innvilge dispensasjon nevner tiltakshaver kun én 
ulempe ved å innvilge dispensasjon: «Tiltaket blir ikke vurdert gjennom offentlig høring og ved 
politisk behandling.» 
 
Dette er et særlig tungtveiende forhold når det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan, som  
i dette tilfellet, eller fra kommuneplan. KDP Akerselva miljøpark er en arealplan. I «Merknader til  
§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket» i Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) vier Miljøverndepartementet spørsmålet 
om dispensasjoner fra arealplaner spesiell plass (s. 242): 

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom 
en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant 
sak å fravike gjeldende plan. 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunn-
lag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 
endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene 
om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

 
Departementet anser med andre at det er viktig at endringer i en kommunedelplan ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner, i dette 
tilfellet etter reglene om reguleringsplaner. 
 
«[A]t tiltaket allerede er forelagt politikere, Byantikvaren og Bymiljøetaten, som alle er involvert  
i prosessen og positive til tiltaket», slik tiltakshaver fremholder, kan ikke begrunne at «hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning» settes til side.  
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Politikernes informasjonsgrunnlag har dessuten vært begrenset, og ytterst få politikere har tatt 
eksplisitt stilling til spørsmålet om å lokalisere Den tysk-norske skolen til Sandakerveien 24 D. 
 
Det er korrekt som tiltakshaver skriver, at det «er en bred politisk enighet om [at] skolen utgjør en 
viktig del av skoletilbudet i Oslo, og at det derfor er viktig å legge til rette for at skolen kan fortsette 
sin virksomhet». Også vi er enige i dette, men er ikke av den grunn «positive til tiltaket». At politikere 
er positive til Den tysk-norske skolens virksomhet, betyr ikke at de samme politikerne nødvendigvis 
er positive til tiltaket i Sandakerveien 24 D. Det er ingen grunn til å tro at det vil bli «bred politisk 
enighet» om et fremtidig forslag til detaljreguleringsplan for Sandakerveien 24 D som gjør det mulig  
å lokalisere hele Den tysk-norske skolen til eiendommen. 
 
Å innvilge dispensasjon for fase 1 av Den tysk-norske skolens prosjekt i Sandakerveien 24 D vil være 
uheldig, da det legger et utilbørlig press på politikerne i bystyret til å vedta en detaljreguleringsplan 
som sikrer at resten av Den tysk-norske skolen senere kan flytte inn i Sandakerveien 24 D (fase 2). 
 
PBE har rett i at byggesaken formelt ikke forskutterer detaljreguleringssakens utfall (jf. PBEs brev av 
12. november 2019 til BYU – dok. 18), men presset på politikerne til å vedta en detaljreguleringsplan  
i tråd med Den tysk-norske skolens ønsker, og å fatte vedtaket raskt, vil være stort dersom det gis 
dispensasjon for fase 1 av prosjektet, jf. at det nye bygget i fase 2 må stå ferdig til innflytting i 2022, 
og at tiltakshaver allerede nå har varslet parallellbehandling av reguleringssaken og byggesaken. 
 
Dersom dispensasjon for fase 1 av prosjektet innvilges, vil Den tysk-norske skolen trolig komme til å 
argumentere med det sterkt uheldige og de store kostnadene ved et vedtak i detaljreguleringssaken 
som gjør det umulig å samlokalisere hele skolen til Sandakerveien 24 D, herunder vise til betydelige 
økonomiske kostnader forbundet med å flytte barnehagen og 1.–4. trinn fra Sandakerveien 24 D og 
samlokalisere hele virksomheten et annet sted før 10 år har gått. 
 
Tiltakshaver anfører i dispensasjonssøknaden at ved å gi dispensasjon for fase 1 av prosjektet «vil 
neste fase med gjennomføring av regulering av hele området kunne gjennomføres, og skolen vil 
kunne etablere full skoledrift som tar med seg alle trinn til og med VGS. Uten innvilget dispensasjon 
har ikke Myren eiendom og skolen mulighet til å gjennomføre påbegynt planprosess».  
 
Det å innvilge dispensasjon for fase 1 anses derfor av tiltakshaver å være en fordel. Vi anser at det å 
innvilge dispensasjon vil være en stor ulempe, jf. alle våre argumenter for det uheldige ved å etablere 
barnehagen og 1.–4. klassetrinn, og senere eventuelt også 5.–12. klassetrinn, i Sandakerveien 24 D. 
Den tysk-norske skolen er dessverre så stor (i alt ca. 600 barn og ansette) at det ikke lar seg gjøre å 
lokalisere barnehagen og skolen i Sandakerveien 24 D uten at dette får svært uheldige konsekvenser 
for Akerselva miljøpark.  
 
Dersom en setter fordelene og ulempene opp mot hverandre, er det etter vårt syn klart større 
ulemper enn fordeler ved å innvilge omsøkt dispensasjon fra krav om reguleringsplan og krav om 
godkjent «bebyggelsesplan» (detaljreguleringsplan) og tillate tiltakshaver å oppføre et nytt bygg 
på 179 m2 mellom bygg F3 og bygg F4, og det selv om dispensasjonen gjøres tidsbestemt, det  
være seg for 10 år eller et kortere tidsrom.  
 
Som vi allerede har nevnt, er det ikke tilstrekkelig for å kunne gi rammetillatelse for omsøkt tiltak  
at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt for én, to eller tre av dispensasjonssøknadene. 
Vilkårene må være oppfylt i alle fire tilfeller. Og begge vilkårene må være oppfylt i alle de fire 
dispensasjonssøknadene, dvs. i alt hele åtte vilkår. 
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Etter vårt skjønn er sju av de åtte vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon, og dermed kunne  
gi en eventuell rammetillatelse for omsøkt tiltak, ikke oppfylt. Selv om PBE skulle vurdere dette 
annerledes og finne at tre, fire eller til og med sju av de åtte vilkårene er oppfylt, vil etaten ikke 
kunne gi rammetillatelse for omsøkt tiltak. 
 
I brev av 27. mai 2019 (PBE-sak 201816208, dok. 10, fil 2) vurderte byutviklingsbyråden «på et helt 
generelt grunnlag […] at skoleformål i Sandakerveien 24 D – Myrens verksted kan være en god 
løsning» og ba om at Den tysk-norske skolens «initiativ følges opp på best mulig måte av Plan- og 
bygningsetaten innenfor de rammer som plan- og bygningsloven gir». 
 
Det siste er en selvfølge og tydeliggjør bare at eksempelvis vilkårene for dispensasjonsvedtak i § 19-2 
må være oppfylt for å kunne gi tiltakshaver nødvendige dispensasjoner fra gjeldende bestemmelser. 
 

Rammesøknaden er i strid med byrådsplattformen 2019–2023 og BYUs oppfølging av denne 

Som allerede påpekt er rammesøknaden i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 
2015 om at det innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp ikke bør oppføres 
ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep.  
 
Blant annet under henvisning til at dette er en retningslinje og ikke en bestemmelse, og ut fra hensyn 
som bærekraft, knutepunktfortetting og prosjekters samfunnsmessige betydning, har PBE i en rekke 
tilfeller anbefalt forslag til reguleringsplaner som tillater ny bebyggelse innenfor 20-metersbeltet. 
 
Langs Akerselva har etaten i alle reguleringssaker siden kommuneplanen ble vedtatt, bortsett fra i 
reguleringssaken for Treschows gate 16, anbefalt bebyggelse innenfor 20-metersbeltet i de sakene 
hvor forslagsstiller har ønsket å bygge innenfor det byggefrie beltet. 
 
I referat av 21. november 2019 fra oppstartsmøte 16. september 2019 for Sandakerveien 24 D mfl. 
har PBE følgende kommentar til bevaringsreguleringen (PBE-sak 201911041, dok. 11, s. 2): 

Vi ser ikke utgangspunktet for at alle bygg på den nordre delen av planområdet er regulert til 
bevaring i gjeldende plan. Bygget nærmest Bentsebrua er av nyere dato og vi mener bygget 
kunne vært høyere. Det vil være hensiktsmessig å regulere inn mulighet for påbygg eller 
riving dersom det gir en bedre utnyttelse av tomten og utearealer på tak, selv om det ikke er 
økonomi i prosjektet til å gjennomføre dette nå. Dere regulerer en mulighet og ikke en plikt 
til å bygge. Det er hensiktsmessig at planen tar stilling til dette, og at området blir «ferdig» 
regulert. 

 
Her får en inntrykk av at PBE pusher på forslagsstiller etatens eget ønske om å regulere inn mulighet 
for påbygg eller riving med etterfølgende nybygg med høyere utnyttelse innenfor 20-metersbeltet i 
et område som ble båndlagt for regulering til spesialområde bevaring i KDP Akerselva miljøpark, og 
senere ble regulert, og fortsatt er regulert, i samsvar med båndleggingen. 
 
PBEs praksis, dvs. etatens manglende oppfølging av kommuneplanens retningslinje om byggefritt 
belte, er muligens noe av bakgrunnen for at byrådet i byrådsplattformen for 2019–2023 (s. 41) har 
klargjort at byrådet ikke vil tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag 
og 12 meter langs sidevassdrag, og at byrådet vil styrke vernet av Akerselva miljøpark. 
 
Lene Liebe Delsett (R) tok i spørsmål til byutviklingsbyråden av 28. oktober 2019 opp byggesaken og 
reguleringssaken for Den tysk-norske skolen i Sandakerveien 24 D (BYR-sak 201504023, dok. 21): 
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Innflytting 2020 forutsetter dispensasjon fra spesialområde bevaring, reguleringsformål 
industri, kontor og lager, byggegrense og krav om reguleringsplan. […] Tross behov for 
innflytting 2020, er det et overordnet behov for den tyske skolen å samle sin virksomhet  
og skolen er stilt i utsikt at endelig regulering med nybygging er sannsynlig. Det ryddigste 
mener vi vil være å behandle reguleringssaken for hele prosjektet først, slik at den tysk-
norske skolen oppnår forutsigbarhet. I den nylig inngåtte byrådserklæringen står det:  
Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag.  
Den fulle innflyttingen forutsetter et nybygg godt innenfor de byggefrie beltene. 
 
Mener byråden det er forsvarlig å forskuttere en regulering som bryter med 
byrådserklæringen? 
 
Hvilke skritt vil Byråden ta for at forbudet mot bygging i det byggefrie beltet på 20 m langs 
elveløp kommer inn som en bindende byggegrense i kommuneplanen og dermed kan brukes 
som juridisk grunnlag for å avslå regulerings- og byggesaker innenfor 20 m beltet? 

 
I notat nr. 267/2019 av 27. november 2019 til byutviklingsutvalget gjengir byutviklingsbyråd Hanna  
E. Marcussen PBEs svar av 12. november 2019 på spørsmålet om forutsigbarhet for Den tysk-norske 
skolen og spørsmålet om forskuttering av reguleringssakens utfall, og kommenterer avslutningsvis 
selv spørsmålet om byggefritt belte langs vassdrag (BYR-sak 201504023, dok. 24): 

Vedr. det generelle spørsmålet fra Lene Liebe Delsett kan jeg informere om at jeg har 
meddelt Plan- og bygningsetaten per brev, at følgende punkt i Plattform for byrådssamarbeid 
mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2019–2023 
skal følges opp: «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs 
hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag.» Spørsmål om eventuell bruk av midlertidig 
forbud mot tiltak i kommende enkeltsaker og videre håndtering av planinitiativ/forslag hvor 
problemstillingen aktualiseres, er etaten bedt om å ta opp med byrådsavdelingen. 
 
Når det gjelder hvordan byggefritt belte på 20 m langs hovedvassdrag, generelt skal følges 
opp i kommuneplanen, så vil dette tas opp i planprogrammet som utarbeides forut for den 
nye kommuneplanens arealdel. 

 
Verken nye påbygg, nye tilbygg eller nye mellombygg er gamle bygg. Når byrådet ikke vil tillatte nye 
bygg i de byggefrie beltene, må dette bety at byrådet verken vil tillate nye bygg i form av påbygg, 
tilbygg, mellombygg eller frittstående bygg. I motsatt fall ville det underminere hele formålet med 
ikke å tillate nye bygg i de byggefrie beltene. Ingen ville lenger foreslå nye frittstående bygg i de 
byggefrie beltene i forslag til nye detaljreguleringsplaner, kun nye bygg i form av påbygg, tilbygg og 
mellombygg.  
 
Det følger av dette at byrådet ikke vil kunne tillate mellombygg. PBE kan dermed ikke tillate  
Myren Eiendom å oppføre omsøkt mellombygg mellom bygg F3 og bygg F4 i Sandakerveien 24 D, 
ettersom det alt vesentlige av mellombygget ligger innenfor det byggefrie beltet langs Akerselva.  
PBE kan følgelig ikke gi rammetillatelse for omsøkt tiltak i Sandakerveien 24 D.  
 
Her burde det ikke være noe behov for å ta spørsmålet opp med byrådsavdelingen, ettersom 
reguleringsplanen fra 1999 ikke tillater ny bebyggelse ut over det bygget som ble oppført i 2000.  
I de tilfellene hvor en gjeldende reguleringsplan tillater ny bebyggelse, aktualiseres imidlertid 
spørsmålet om bruk av midlertidig forbud mot tiltak, og det er blant annet slike spørsmål etaten 
er bedt om å ta opp med byrådsavdelingen.  
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At etaten er bedt om å ta opp med byrådsavdelingen også videre håndtering av planinitiativ/forslag 
hvor problemstillingen aktualiseres, vil vi anta skyldes et ønske om å kunne gå inn i viktige saker alt 
på et tidlig tidspunkt, og et behov for å sikre at etaten får vite det dersom byrådsavdelingen/byrådet 
allerede er involvert i et planinitiativ/forslag hvor problemstillingen aktualiseres. 
 
 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

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

         leder                  leder 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Brev av 21. november 2019 til byråd Hanna E. Marcussen fra Oslo Elveforum og 
Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 Brev av 22. november 2019 til Plan- og bygningsetaten fra Oslo Elveforum og 
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