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SANDAKERVEIEN 24 D – BYGGESAK OG REGULERINGSSAK FOR DEN TYSK-NORSKE SKOLEN I OSLO 
 
I Aftenposten 19. november 2019 kunngjør 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. 
 
På reguleringssaken (PBE-sak 201911041) ligger et brev av 30. oktober 2019 der Byrådsavdeling for 
byutvikling ber PBE kommentere spørsmål til byråden fra Lene Liebe Delsett (R) om byggesak og 
reguleringssak for Den tysk-norske skolen i Sandakerveien 24 D. Av henvendelsen fra Delsett fremgår 
det at byråden skal ha bedt PBE prioritere saken «for å sikre innflytting av 130 barn i småskolealder 
og 85 barnehagebarn allerede fra høsten 2020, med en påfølgende regulering og nybygg for plass til 
ytterligere 270 elever fra høsten 2022».  
 
Av byrådets postjournal (sak 201504023) ser vi at byråden har vært tungt inne i saken, og har vært 
opptatt av å sikre egnede lokaler for Den tysk-norske skolen. 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner deler byrådens oppfatning om at «Den tysk-
norske skolen utgjør en viktig del av skoletilbudet i Oslo, og at det er viktig at det legges godt til rette 
for skolens fortsatte virksomhet» (dok. 14), men Den tysk-norske skolen er dessverre så stor (i alt ca. 
600 barn og ansatte) 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.  
 
Rammesøknaden for fase 1 med innflytting høsten 2020 er så problematisk, og reguleringsrisikoen 
for fase 2 er så høy, at byråden med sitt engasjement i saken kan ha gjort Den tysk-norske skolen en 
bjørnetjeneste.  
 
Både i fase 1 og fase 2 ønsker Myren Eiendom AS å oppføre ny bebyggelse innenfor det byggefrie 
beltet langs Akerselva. Begge byggeprosjektene er i strid med 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», og i strid med byrådsplattformen 2019–2023 der det fremgår 
at byrådet vil «ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag». 
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Rammesøknaden for fase 1 

I rammesøknad av 10. oktober 2019 opplyser Derlick Arkitekter at det planlegges oppført 171,3 m2 
ny bebyggelse i fase 1, der det tilrettelegges for 82 barn i barnehage og 152 barn i barneskole for  
1.–4. trinn (PBE-sak 201916607, dok. 1, fil 1). Det nye bygget er med andre ord på størrelse med en 
stor privatbolig. Bygget tenkes oppført som et mellombygg mellom dagens bygg F3 og F4, utenfor 
regulert byggegrense og helt inntil Akerselva (dok. 1, fil 6 og 29). Det nye bygget er plassert innenfor 
området som er regulert til spesialområde bevaring, og nesten i sin helhet innenfor det 20 meter 
brede byggefrie beltet langs Akerselva. 
 
Vi anmoder byråden om å signalisere overfor PBE at det ikke bør gis tillatelse til å oppføre ny 
bebyggelse innenfor det byggefrie beltet langs Akerselva ved behandlingen av rammesøknaden for 
Sandakerveien 24 D. 
 
I lys av den nye byrådsplattformen finner vi det naturlig at byråden samtidig signaliserer overfor 
PBE at rammesøknader om å få oppføre ny bebyggelse innenfor de byggefrie beltene på 20 meter 
langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag, det være seg i form av tilbygg, mellombygg, 
påbygg eller frittstående bygg, bør avslås i alle tilfeller der tiltaket er i strid med kommuneplan, 
kommunedelplan eller (detalj)reguleringsplan. Dersom tiltakshaver ønsker å gå videre med saken 
på tross av den klare byrådsplattformen, vil tiltakshaver måtte utarbeide detaljreguleringsplan. 
  
I rammesøknaden for Sandakerveien 24 D er det søkt om dispensasjon fra krav i KDP Akerselva 
miljøpark om at tiltak som er i strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringsplan 
(dok 1, fil 3). Det er videre søkt om dispensasjon fra hensynssone «spesialområde bevaring», jf. § 6  
i gjeldende reguleringsbestemmelser for Sandakerveien 24 D (dok. 1, fil 4), fra reguleringsformål 
«industri, kontor, lager» (dok. 1, fil 5), og fra reguleringskartets byggegrense (dok. 1, fil 6). 
 
Vi frykter at byrådens anmodning i brev av 27. mai 2019 (201504023-14) 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», av PBE vil bli oppfattet som en instruks om å gi rammetillatelse for fase 1 
i Sandakerveien 24 D. Jf. at byråden i brevet klargjør at «sikring av nødvendige undervisningsarealer 
for Den tysk-norske skolen vurderes som et tungtveiende hensyn». 
 
Alt fire dager senere signaliserte PBE i «Prinsipputtalelse om mulig ny lokalisering av Den tysk-norske 
skolen i Oslo til Sandakerveien 24 D mfl.» (PBE-sak 201816208, dok. 11) at 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». I uttalelsen fant PBE å 
kunne akseptere «et så redusert arealkrav» som «14,4 m2 uteareal per barnehagebarn, 8 m2 uteareal 
per elev på barne- og ungdomsskolen og 4 m2 uteareal per elev for vgs.». Etaten uttalte videre: 

Plan- og bygningsetaten mener at på-/ombygging eller riving av eksisterende bebyggelse 
nærmest Bentsebrua i kombinasjon med nybygg må vurderes for å oppnå bedre utnyttelse.  
I tillegg vil vi oppfordre til at man ser på muligheter for endringer av industribebyggelsen fra 
1980-tallet, selv om denne er regulert til bevaring. Etaten mener at det kan bygges høyere 
enn regulert på eiendommen, uten at det går på bekostning av verne- og naturverdier i 
nærområdet. 

 
Etter at tiltakshaver søkte om midlertidige dispensasjoner for 10 år, og ikke «i inntil 2 år» som PBE 
åpnet for i prinsipputtalelsen, problematiserer ikke etaten dette i brevet av 12. november 2019 til 
BYU, der PBE kommenterer spørsmålet fra Delsett (R), tvert imot (PBE-sak 201916607, dok. 18): 
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Byggesaken er omsøkt med midlertidige dispensasjoner for 10 år. […] Denne varigheten gir 
skolen, foreldre og utbygger forutsigbarhet, samtidig som skolen vil ha tid til å finne en ny 
beliggenhet dersom omreguleringen skulle resultere i en disponering av tomten som ikke 
møter skolens behov. Byggesaken vil således ikke forskuttere reguleringssakens utfall. 
 

Dersom PBE ved behandlingen av rammesøknaden for fase 1 gir tiltakshaver tillatelse til å oppføre 
ny bebyggelse i det byggefrie beltet på 20 meter langs Akerselva og gir midlertidige dispensasjoner 
fra gjeldende planer for 10 år, kan vi forskuttere at vi vil komme til å påklage rammetillatelsen, og 
at vi i den forbindelse vil kreve at klagen får oppsettende virkning. 
 
Vi viser i denne forbindelse også til at dersom det omsøkte mellombygget tillates oppført, vil 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.  
 

Elevtall, uteareal, byggevolum og byggehøyder i reguleringssaken 

Av reguleringssaken fremgår det at det planlegges for «et samlet elevtall på ca. 420 elever, ca.  
100 barnehagebarn og ca. 78 ansatte», dvs. i alt ca. 600 barn og voksne (pluss 18 barnehagebarn i 
friluftsavdeling med base på Berg), når også fase 2 realiseres (PBE-sak 201911041, dok. 1, fil 1, s. 8).  
 
Det opplyses at utearealet for skolen, inklusive uteareal på tak og under tak, blir 3 100 m2, og at 
utearealet for barnehagen blir 1 408 m2 (s. 10), dvs. i alt 4 508 m2. To sider lenger ut opplyses det at 
utearealet for barnehagen er 1 440 m2 (14,4 m2 pr. barn), at utearealet for skoletrinn 1–9 er 2 736 m2 
(8 m2 pr. barn), og at utearealet for den videregående skolen (trinn 10–12) er 228 m2 (4 m2 pr. elev), 
dvs. i alt 4 404 m2. Det oppgis at de sistnevnte tallene er nøyaktige (s. 12), men tallene for skolen er 
ikke basert på «et samlet elevtall på ca. 420 elever», men på 399 elever, hvorav 342 barn på trinn  
1–9 og 57 elever i videregående skole. På skissen som viser lokaliseringen av de ulike utearealene, 
oppgis det at samlet uteareal er 4 540 m2 (dok. 1, fil 4). 
 
For å oppnå et samlet uteareal på ca. 4 500 m2 for barnehagen og skolen har det vært nødvendig ikke 
bare å legge uteareal under tak og oppå tak, men også å forskuttere at arealer langs turveien over 
Myraløkka, arealer som i dag er regulert til friområde, kan regnes med, og tas i bruk, som utearealer 
for skolen og barnehagen, men uten at det opplyses hvor stor del av friområdet det er snakk om. Det 
er uklart om friområdet tenkes omregulert, og noe erstatningsareal foreslås ikke (dok. 1, fil 1, s. 7). 
  
Så vidt vi kan se, dreier det seg om regulerte friarealer på litt over 500 m2. Arealer på drøyt 700 m2 
som eies av kommunen og i dag er regulert til spesialområde bevaring og til annen offentlig eller 
privat tjenesteyting, planlegges også tatt i bruk som utearealer for Den tysk-norske skolen. Ca. 27 % 
av de planlagte utearealene for barnehagen og skolen 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). 
 
Med de allerede altfor knappe utearealene vil det være svært problematisk om skolen senere skulle 
ønske å øke antall barn i barnehagen eller elever i skolen. Og dette desto mer som mye av arealet 
som tenkes brukt som uteareal for grunnskolen og barnehagen, er svært bratt. Spesielt gjelder dette 
utearealene for barnehagen hvor nivåforskjellen er 3–4 meter innenfor et kun 7–8 meter bredt belte 
i et 60 meter langt parti opp mot turveien i nord og nordvest, og også er betydelig i nordøst. Nesten 
1/3 av barnehagens planlagte uteareal er med andre ord svært bratt. Det vil derfor være nødvendig å 
fylle på store mengder med masse for å utjevne nivåforskjellene. Alt kan ikke være akebakker.  
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Terrengbearbeidingen vil gjøre det nødvendig å fjerne trær, busker og vegetasjon langs turveien, 
både innenfor regulert friområde og innenfor området som er regulert til spesialområde bevaring. 
Langs og helt inntil turveien vil det måtte settes opp gjerde for barnehagen, som i sin helhet vil måtte 
inngjerdes. Den tinglyste retten allmennheten i dag har til fri ferdsel over det som blir en fremtidig 
skolegård, uthules når barnehagen gjerdes inn og det ikke lenger blir mulig å fortsette nordøstover 
på grunn av barnehagen, i det minste ikke i barnehagens åpningstid. Selv med ulåste porter inn til 
barnehagen både i sørvest og i nordøst vil barnehagen oppleves som en barriere for gående også på 
kveldstid og i helgene. Det fremgår av reguleringssaken at uteoppholdsarealet for skolen vil være 
åpent for allmennheten (dok. 1, fil 1, s. 8). Ut ifra sammenhengen dette står i, tolker vi dette dit hen 
at skolegården skal være åpen for allmenheten også i skoletiden. Med nærheten til Akerselva vil det 
antakelig ikke vare lenge før det kommer krav fra foreldre om å gjerde inn også skolegården, i det 
minste den delen av skolegården som skal benyttes av barna på de laveste skoletrinnene. 
 
Selv om reguleringsoppstart allerede er kunngjort (i Aftenposten 19. november 2019, med 2. januar 
2020 som uttalefrist), kan vi ikke se at tiltakshaver i noen av de dokumentene som ligger på saken, 
har opplyst hvor mange kvadratmeter som planlegges oppført i fase 2, kun at skolen og barnehagen 
vil få et bruksareal på henholdsvis 6 030 m2 og 940 m2 (dok. 1, fil 1, s. 9–10), dvs. i alt 6 970 m2.  
 
Når den videregående skolen skal bygges i fase 2, må dagens lagerskur samme sted rives. Våre 
beregninger tilsier at lagerskuret har et bruksareal på ca. 500 m2. I rammesøknaden opplyses det  
at bruksarealet i Sandakerveien 24 D vil øke til 5 394 m2 i fase 1 (PBE-sak 201916607, dok. 1, fil 1). 
Dersom vårt anslag for lagerskuret er korrekt, betyr dette at det planlegges oppført ca. 2 076 m2  
ny bebyggelse i fase 2. Dette er nesten 40 % mer enn gjeldende regulering tillater. 
 
Maksimal gesimshøyde i gjeldende regulering er kote 65,5. Det opplyses at maksimal høyde på 
nybygg over terreng vil være 14 meter (PBE-sak 201911041, dok. 1, fil 1, s. 9). Den laveste delen  
av terrenget der bygget skal oppføres, ligger på kote 54,5. Kote 68,5 vil trolig bli foreslått som 
maksimal gesimshøyde i det nye planforslaget, dvs. 3 meter høyere enn i gjeldende regulering.  
I prosjektbeskrivelsen vises det et 13 meter høyt bygg, dvs. opp til kote 67,5 (dok. 1, fil 3). 
 
I brevet av 12. november 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling, skriver PBE følgende (PBE-sak 
201916607, dok. 18): «Forslaget til nybygg i reguleringssaken forholder seg i det vesentligste til 
gjeldende regulering. Omreguleringen må derfor i hovedsak anses som en formålsendring.» 
  
Dette er en sannhet med modifikasjoner. 
 
Som allerede nevnt anser PBE i prinsipputtalelsen av 31. mai 2019 «at det kan bygges høyere enn 
regulert på eiendommen» (PBE-sak 201816208, dok. 11, s. 3). Dette innebærer en helomvending  
fra etatens side. PBE har i en årrekke, dvs. inntil byrådsavdelingens brev til etaten av 27. mai 2019, 
argumentert for at det ikke bør bygges på den delen av Sandakerveien 24 D hvor det nå planlegges 
nybygg for Den tysk-norske skolens vgs. PBE har insistert på at dette arealet bør være friområde. 
 
En gjennomgang av områdets reguleringshistorikk dokumenterer dette. 
 

Reguleringshistorikken for sørvestre del av Sandakerveien 24 D 

Eiendommen Sandakerveien 24 D (daværende Maridalsveien 139 og 139 B) ble regulert til friområde 
i 1977, men ble ikke innløst av kommunen innen 10-årsfristen. I 1987 ble den delen av eiendommen 
som var bebygd med eldre industribygninger, omregulert fra friområde til spesialområde/bevaring, 
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mens den delen av eiendommen som lagerskuret står på (og som tiltakshaver nå ønsker å bygge en 
videregående skole på), ble omregulert fra friområde til byggeområde for industri og kontor (S-2935). 
 
Da Oslo bystyre i 1990 vedtok KDP Akerselva miljøpark, ble reguleringen til spesialområde/bevaring 
beholdt, mens reguleringen til byggeområde for industri og kontor ble endret tilbake til friområde i 
tråd med planforslaget av august 1989 fra daværende Oslo byplankontor. Jf. utsnittet av det vedtatte 
plankartet for KDP Akerselva miljøpark, som gjengis under. Plankartets arealbruk ble gjort bindende 
for friområdet og avløste den gamle reguleringen av 1987, jf. KDP Akerselva miljøpark (s. 33): «I den 
grad kommunedelplanen er i strid med eldre regulering, vil kommunedelplanen gå foran.»  
 

 
 
Da planforslaget for Bentsebrugata 20 mfl. (Myrens Verksted) ble lagt ut til offentlig ettersyn i 1999, 
ble dette ca. 1 964 m2 store friområdet foreslått regulert til byggeområde for kontor, forretning og 
lager, uten at det ble opplyst at området i 1990 ble regulert til friområde. Det ble tvert imot påstått 
at gjeldende regulering er byggeområde for industri og kontor, og foreslått at lagerskuret erstattes 
med næringsbygg i 5 etasjer på til sammen 2 800 m2 BRA (PBE-sak 199707462, dok. 11, s. 20 og 22). 
 
Ved offentlig ettersyn viste blant andre daværende Park- og idrettsetaten, Bydel Sagene-Torshov og 
Helsevernetaten til friområdereguleringen i KDP Akerselva miljøpark og anbefalte en videreføring av 
denne (dok. 17, 20 og 21). Fylkesmannen i Oslo og Akershus viste til kommunedelplanens regulering 
til friområde, påpekte at forslaget også er i strid med KDP Grøntstruktur hvor Akerselva inngår i den 
overordnete grøntstrukturen som ett av Oslos hovedvassdrag, og fremmet innsigelse mot å bygge i 
friområdet (dok. 24). 
 
I planforslaget som ble oversendt til politisk behandling, kommenterte PBE høringsuttalelsene og 
bemerket feilaktig (dok. 18, s. 35): «Friområdet i kommunedelplanen er ikke rettslig bindende, kun 
retningsgivende. Reguleringen fra 1987 er derfor fortsatt gjeldende.» Etter anbefaling fra PBE valgte 
forslagsstiller like fullt å ta friområdet ut av planforslaget. I byrådssak 272/99 opplyste byrådet at 
delområdet «utgår av planforslaget på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus». 
 
Friområdereguleringen fra 1990 ble følgelig opprettholdt også etter at bystyret 20. oktober 1999 
vedtok reguleringsplanen for Bentsebrugata 20 mfl. (S-3739). 
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Da Myren Eiendom i 2004 foreslo å omregulere friområdet i Sandakerveien 24 D til byggeområde  
for industri/kontor og/eller byggeområde for boliger, fant PBE å ikke kunne anbefale reguleringen. 
Planinitiativet ble ikke videreført av forslagsstiller, og plansaken ble avsluttet (PBE-sak 200404738). 
 
Da Myren Eiendom i 2009 kom tilbake med forslag om å bygge et kontorbygg i tre etasjer på det 
regulerte friområdet i Sandakerveien 24 D, stoppet PBE planinitiativet med følgende begrunnelse 
(PBE-sak 200911624, dok. 21): 

Forslaget er ikke i samsvar med overordnet plan (forslaget er i strid med Kommunedelplan 
4 Akerselva Miljøpark, der tomten er vist som friområde), og Plan- og bygningsetaten avslår  
å fremme privat reguleringsforslag for videre behandling. 

Tidligere planinitiativ på eiendommen har blitt frarådet og trukket etter protester fra  
bydelen og byantikvaren, samt innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Plan- og 
bygningsetaten kan ikke anbefale annet enn omregulering til grøntstruktur for tomten. 

 
Myren Eiendom påklaget etatens avslag, og daværende byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) 
ga forslagsstiller anledning til å fremme planforslaget (dok. 27). 
 
Myren Eiendom foreslo etter dette å regulere det 1 937 m2 store området av Sandakerveien 24 D til 
kombinert bebyggelse og anlegg: annen offentlig eller privat tjenesteyting (galleri, atelier) / kontor / 
bevertning og hensynssone bevaring av naturmiljø langs Akerselva. PBE frarådet sterkt planforslaget 
og fremmet et alternativ 2 med grønnstruktur – naturområde i en sone langs Akerselva og friområde 
på resten av planområdet. 
 
Ved offentlig ettersyn ble Plan- og bygningsetatens alternativ 2 støttet av blant andre Bydel Sagene, 
Byantikvaren, Bymiljøetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (dok. 47, s. 8). Plankartene for de to 
alternativene ved oversendelse til politisk behandling i 2012 gjengis under. 
 

 

Det daværende byrådet anbefalte i byrådssak 107/13 av 13. juni 2013 bystyret å vedta forslagsstillers 
alternativ 1 med et tillatt bruksareal på 1 500 m2 og kote 65,5 som maksimal gesimshøyde. 
 
Ved byutviklingskomiteens behandling av saken fremmet A og SV forslag om å forkaste alternativ 1, 
vedta alternativ 2, samt erverve den delen av planområdet som ikke allerede var i kommunalt eie. 
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Ved bystyrets behandling av saken 28. august 2013 ble byutviklingskomiteens flertallsinnstilling 
vedtatt med 32 mot 27 stemmer, A, SV, R og MDG, som stemte for As og SVs alternative forslag. 
 
Det er på høy tid at denne delen av Sandakerveien 24 D reguleres til friområde i samsvar med KDP 
Akerselva miljøpark og de nåværende byrådspartienes stemmegivning i 2013 (alternativ 2 under). 
 

 

Det vil være svært uheldig for Akerselva miljøpark om planområdet nå i stedet reguleres med økt 
utnyttelse og høyere byggehøyder for å tilrettelegge for nye lokaler for Den tysk-norske skolen. 
 
Planforslaget gjør det til og med nødvendig å felle flere av de store trærne som befinner seg innenfor 
hensynssone bevaring av naturmiljø i gjeldende regulering (det vedtatte alternativ 1), dvs. innenfor 
det området som er vist som naturområde på plankartet for alternativ 2. 
 
Bydel Sagene som gjennom en årrekke arbeidet for å etablere en badeplass akkurat her, kom i 2010 
til at badeplassen bør flyttes lenger sørover på Myraløkka av hensyn til den viktige vegetasjonen og 
det biologiske mangfoldet i denne hensynssonen. I mulighetsstudien for badeplass på Myraløkka som 
Bymiljøetaten nå har igangsatt, ser BYM på mulige lokaliseringer av en badeplass på hele strekningen 
fra Bentsebrua til Vøyenbrua. Med skolegård under et eventuelt nybygg for Den tysk-norske skolen 
vil det nødvendigvis gå hardt utover den viktige kantvegetasjonen i hensynssonen. 
 
Vi oppfordrer byråden til allerede nå å trekke i nødbremsen i denne saken og i stedet følge opp de 
rødgrønnes stemmegivning i bystyret i 2013. 

 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

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

         leder                  leder 


