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UTTALELSE I BYGGESAK (PÅBYGG OG TILBYGG) FOR BENTSEBRUGATA 13 F-J VED AKERSELVA 

 

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er ved en tilfeldighet blitt klar over at 

Logg arkitekter på vegne av Breor AS i byggesak for Bentsebrugata 13 F-J har søkt om å få 

bygge på eksisterende bebyggelse med tre etasjer og om å få bygge svalganger ut mot 

Akerselva innenfor friområdet som er gitt nasjonal verneverdi i Kommuneplan 2015. 

 

Det er beklagelig at vi ikke er blitt varslet om denne byggesaken. 

 

PBE har heller ikke tatt opp denne saken med oss i SaFoVa – samarbeidsforum for vassdrag. 

SaFoVa ble etablert i 2001. Bakgrunnen var en oppfølging av byrådets tiltredelseserklæring 

og et initiativ fra Oslo Elveforum. Arbeidet i SaFoVa ble ledet av Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel (MOS) til og med 2013. MOS møter i dag som observatør i SaFoVa, mens møtene 

ledes av VAV. I forbindelse med byrådsavdelingens endrete rolle i SaFoVa understreket MOS 

i brev av 6. desember 2013 til BYM og VAV at «byrådsavdelingen ser på SaFoVa som et nyttig 

samarbeidsforum for etatene og Oslo Elveforum». 

 

I henhold til «Mandat, mål, oppgaver og arbeidsform» for SaFoVa plikter forumets deltakere, 

dvs. også PBE, å «informere forumet om saker av betydning for utvikling av vassdragene. Det 

gjelder spesielt i dispensasjonssaker i 20 m-sonen til vassdragene». 

 

Foreslått tiltak er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 

I denne saken ligger deler av eksisterende bebyggelse så nær Akerselva som 3 m (det nordre 

hjørnet av bygg C). Jf. at vannkant for vassdrag fastlegges i samsvar med lov om vassdrag og 

grunnvann (vannressursloven) § 2 og § 3 bokstav d, dvs. basert på vassdragets høyeste 

vannstand ved tiårsflommen. I Akerselva er vannmengden ved tiårsflommen 31,9 m3/s, og 

vannet står da høyt opp på den tilnærmet loddrette muren ned i elva ved bygg C.  

 

Nesten all nåværende bebyggelse på eiendommen ligger innenfor 20-metersbeltet langs 

Akerselva. Foreslått påbygg i tre etasjer på eksisterende bebyggelse vil følgelig også i all 

hovedsak havne innenfor 20-metersbeltet. Tilbygget i form av svalganger ut mot elva vil i sin 

helhet havne innenfor 20-metersbeltet, og få en avstand på 1,5–10 m til vannkanten. 

 



Det vises i denne forbindelse til § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015: «Innenfor en sone på 

minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye 

anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep» (s. 29). I den juridisk bindende arealdelen av 

Kommuneplan 2015 presiseres det i kapittel 11.1: «Retningslinjene angir minimumskrav til 

byggefritt belte, og større bredder bør vurderes der det er naturlig» (s. 58). 

 

Påbygg og tilbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse», ikke gammel 

bebyggelse. Både påbygg i tre etasjer og tilbygg i form av svalganger, balkonger e.l. innenfor 

20-metersbeltet er følgelig i strid med Kommuneplan 2015.  

 

I referat fra bemerkningsmøte 7. september 2016 i pågående plansak for Sandakerveien 52, 

en plansak som Logg arkitekter selv henviser til i sitt forsøk på å begrunne at forslaget om 

tilbygg og påbygg til Bentsebrugata 13 F-J ikke krever detaljreguleringsplan, heter det (sak 

201401351, dok. 96, s. 9–10): 

 

Det skal ikke ligge bebyggelse innenfor et 20-meters belte fra elvekant. Dette gjelder 

også støttemurer som en konsekvens av bygging i skråningen. PBE har tidligere ikke 

vært klare nok på at 20 meter også innebærer balkonger mot vest og støttemur 

innenfor planområdet. 20-meterssonen omhandler inngrep i sin helhet. 

Bymiljøetaten presiserer denne tolkningen av bestemmelsen. […] Med bakgrunn i 

uttalelser og innsigelser ønsker PBE ikke lenger å fremme alternativ med bebyggelse i 

elverommet. Som et minimum bør bebyggelse, inkludert balkong og støttemur ligge 

20 m fra elveløpet. 

 

I plansaken for Sandakerveien 52 tillater ikke PBE og BYM at det bygges 2 m brede balkonger 

18 m fra elvekanten på forslagsstillers eiendom som allerede er regulert til byggeområde. Da 

vil det fremstå som helt urimelig i en byggesak om BYM anbefaler og PBE tillater 1,5 m brede 

svalganger (eventuelt balkonger) 1,5–10 m fra elvekanten på kommunens eiendom som er 

regulert til friområde og er gitt nasjonal verneverdi i Kommuneplan 2015. 

 

Ved utleggelse til offentlig ettersyn av planforslaget for Sandakerveien 52 foreslo PBE i sitt 

alternativ 2 å redusere høyden på boligbygget (bygg B) som skulle plasseres 20 m fra 

elvekanten, til 4 etasjer på elvesiden. På bakgrunn av bemerkningene ved offentlig ettersyn 

har PBE gjort det klart at bygget vil bli fjernet i PBEs forslag. Når PBE ikke kan anbefale et 

bygg i 4 etasjer 20 m fra elvekanten i plansaken for Sandakerveien 52, vil det fremstå som 

helt urimelig om PBE tillater at et over 80 m langt bygg i 3 etasjer som ligger betydelig 

nærmere elvekanten, tillates påbygd i høyden i en byggesak for Bentsebrugata 13 F-J. 

 

Foreslått tiltak bør behandles som detaljreguleringsplan, ikke som byggesak 

Sweco Norge AS har i byggesaken for Bentsebrugata 13 F-J i en rekke merknadsbrev på 

vegne av sameiene i Sandakerveien 46, 48 og 50 og Bentsebrugata 11 og 13 argumentert for 

at tiltaket er av en slik art, og er avhengig av så mange dispensasjoner fra gjeldende planer 

og lovbestemmelser, at saken ikke kan behandles som byggesak.  



Vi er enige med Sweco/naboene og Bydel Sagene i at tiltaket ikke kan behandles som en 

byggesak, og at det må utarbeides en reguleringsplan for Bentsebrugata 13 F-J.  

 

Vi deler naboenes, bydelens og Byantikvarens syn at foreslått tiltak er i strid med en rekke 

bestemmelser og retningslinjer i Kommuneplan 2015 og KDP Akerselva miljøpark. Vi slutter 

oss i det alt vesentlige til Sweco Norges utførlige argumentasjon for dette, og kan ikke se at 

forslagsstiller har evnet å rokke ved Sweco Norges argumentasjon og konklusjoner med sine 

kommentarer til Swecos brev. 

 

Dersom PBE fortsatt skulle være av den oppfatning at foreslått tiltak for Bentsebrugata 13 

F-J kan/bør behandles som en byggesak, forutsetter vi at PBE utarbeider et grundig notat 

om saken og legger saken fram til drøfting i et SaFoVa-møte før PBE treffer vedtak i saken.  

 

Dersom saken tenkes tatt opp allerede på SaFoVa-møtet 5. desember 2016, ber vi om at alle 

møtedeltakerne får tilsendt notatet senest 25. november, dvs. 10 dager før møtet. 

 

Planområdets avgrensning og atkomst 

For å ivareta intensjonene i Kommuneplan 2015 og KDP Akerselva miljøpark er det etter vårt 

syn helt avgjørende at tiltaket behandles som detaljreguleringsplan. Etter vårt syn bør det 

utarbeides et planforslag som ikke er begrenset til eiendommen Bentsebrugata 13 F-J, men 

omfatter både bnr. 65, 66 og 338 av gnr. 224, samt Bentsebrugata og en ca. 10 m bred stripe 

langs sørvestsiden av gata (del av gnr. 225 bnr. 31), fra Akerselva ned til avkjørslene på 

sørøstsiden av Bentsebrua. 

 

Et så stort planområde er etter vårt syn nødvendig for å kunne se området i sammenheng, 

herunder finne gode løsninger både for gangforbindelsen langs Akerselva og bil-, sykkel- og 

gangtrafikken til Bentsebrugata 11–13 og Sandakerveien 46–50. En nærliggende tanke er å 

legge bilatkomsten til eiendommene via Bentsebrugata 20, under Bentsebrua/-brugata, i 

kulvert videre langs og under dagens atkomstvei fram til bygget mellom Bentsebrugata 13 B 

og 13 F (dette mellombygget bør rives slik som foreslått i nåværende byggesak) og inn i en 

parkeringskjeller som opparbeides under gårdsrommet for alle tilstøtende eiendommer.  

 

Dermed kan selve gårdsrommet, som i dag i praksis fungerer kun som en parkeringsplass for 

biler, opparbeides som uteområde for boligene rundt gårdsrommet. Etter at mellombygget 

er revet og atkomsten til parkeringskjelleren er etablert under bakkenivå, kan arealet på 

bakkeplan tjene som atkomst til gårdsrommet for utrykningskjøretøyer, syklister og gående 

via dagens kjøreatkomst fra Bentsebrugata. Dagens bilvei mellom Bentsebrugata 13 F-J og 

Akerselva kan da omgjøres til en ren gangforbindelse langs Akerselva innenfor friområdet. 

 

Et alternativ til å legge bilatkomsten til parkeringskjelleren via kulvert under Bentsebrugata 

er å beholde dagens bilatkomst fra Bentsebrugata og rampe bilene ned i en parkeringskjeller 

under gårdsrommet via arealet mellom Bentsebrugata 13 B og 13 F (mellombygningen må 



rives). Gående og syklister kan da benytte dagens to kjøreatkomster under bygningsmassen i 

Bentsebrugata 13 F-J, men vil da måtte bruke bilveien de siste ca. 25 m ut til Bentsebrugata. 

 

Vi legger til grunn at bygningsmassen i Bentsebrugata 13 F-J verken påbygges eller tilbygges 

når det utarbeides planforslag for det planområdet vi foreslår, eller et planområde med en 

eventuell annen avgrensning. 

 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan vil Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas 

Venner anbefale at Bentsebrugata 13 F-J rives, at eiendommen reguleres til friområde, og at 

kommunen erverver eiendommen. Først da vil denne delen av Akerselva miljøpark kunne få 

en utforming i tråd med intensjonene bak KDP Akerselva miljøpark og i samsvar med 

Kommuneplan 2015. Dagens 228 boenheter med 650 beboere i Sandakerveien 46–50 og 

Bentsebrugata 11–13 vil da kunne få direkte utsyn til elva og friområdet langs elva over et 

opparbeidet, grønt gårdsrom. 

 

     Vennlig hilsen 
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