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SANDAKERVEIEN 24 D MFL – MYRALØKKA 
INNSPILL TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING MED PARALLELL BYGGESAKSBEHANDLING 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende innspill til oppstart av arbeid med 
detaljregulering og parallell byggesaksbehandling for Sandakerveien 24 D mfl. på Myraløkka: 

• Plan- og bygningsloven § 1-7 tillater ikke felles plan- og byggesaksbehandling i denne saken 
• Oppstart bør kunngjøres på nytt med korrigert og langt mer utfyllende informasjon 
• Eiendommens sørvestre del bør reguleres til friområde i tråd med tidligere regulering 
• Planforslaget er i strid med § 13.3 i Kommuneplan 2015 og byrådsplattformen 2019–2023 
• Den tysk-norske skolen er så stor at konsekvensene for Akerselva miljøpark er uakseptable 

 
Disse sentrale innspillene utdypes under og suppleres med ytterligere innspill. 

 
Plan- og bygningsloven § 1-7 tillater ikke felles plan- og byggesaksbehandling i denne saken 

I kunngjøringen av oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Sandakerveien 24 D mfl. i 
Aftenposten 19. november 2019 opplyses det at Derlick Arkitekter AS planlegger å bruke plan-  
og bygningslovens mulighet for parallell behandling av plansak og byggesak. Vi antar at dette  
ikke har vært klarert med Plan- og bygningsetaten i forkant. 
 
Forenkling, effektivitet og fleksibilitet i planleggingen er prinsipper som ble lagt til grunn ved 
utformingen av nåværende plan- og bygningslov, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), kapittel 3.3.2.  
Blant annet ble KU-prosessen slått sammen med planprosessen, og tiltak som er i samsvar med 
overordnede planer, fikk en enklere og raskere behandling (s. 34). 
 
Bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-7 om muligheten for felles behandling av plansak og 
byggesak er også et uttrykk for denne tankegangen. For at § 1-7 skal komme til anvendelse, er det 
imidlertid et ufravikelig vilkår at forslaget til detaljreguleringsplan er i samsvar med overordnet plan, 
herunder både kommuneplan og kommunedelplan. Jf. følgende utdrag av Miljøverndepartementets 
merknader til § 1-7 Felles behandling av plan- og byggesak i Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), s. 174: 

Bestemmelsen er ny, og opplyser gjennom en henvisning til § 12-15 senere i loven om 
muligheten til å samordne behandlingen av en søknad om rammetillatelse, jf § 21-4, og en 
reguleringsplan for tiltaket i en felles prosess. En forutsetning her er at forslaget til detaljplan 
er i samsvar med overordnet plan. 
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Av kunngjøringen i Aftenposten fremgår det at forslaget til detaljreguleringsplan vil være i strid med 
kommuneplanens arealdel ettersom arealer avsatt til friområde i Kommuneplan 2015 «omreguleres 
fra friområde til bebyggelse og anlegg (undervisning og barnehage)». 
  
Ettersom planforslaget ikke vil være i samsvar med overordnet plan, her gjeldende kommuneplan, 
vil plansaken og byggesaken ikke kunne behandles felles etter reglene i plan- og bygningsloven  
§ 1-7 og § 12-15.  
 
Selv i tilfeller der et planforslag er i samsvar med overordnet plan, er det etter § 12-15 et vilkår  
for felles behandling at ikke bare forslagsstiller, men også kommunen «finner det hensiktsmessig». 
Dette er ikke noe forslagsstiller/tiltakshaver ensidig kan velge/beslutte. I Miljøverndepartementets 
merknad til § 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad i kapittel 6.12 i 
Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) er da også dette tydeliggjort (s. 238): «Behandling av plan- og byggesaken 
i felles prosess forutsetter samtykke både fra kommunen og forslagsstiller/tiltakshaver.» 
 
Selv om Plan- og bygningsetaten skulle finne det hensiktsmessig, vil etaten i dette tilfellet ikke 
kunne gi samtykke til felles behandling etter plan- og bygningsloven § 12-15 uten å bryte § 1-7. 
 

Oppstart bør kunngjøres på nytt med korrigert og langt mer utfyllende informasjon  

Innholdet i meldingen (varselsbrevet og aviskunngjøringen) om oppstart av planarbeid for 
Sandakerveien 24 D mfl. er følgelig så misvisende at oppstart av planarbeid bør kunngjøres på nytt 
med korrigert informasjon og seks ukers frist for oppstartsinnspill. 
 
I den korrigerte kunngjøringen bør det samtidig gis mer utfyllende informasjon, herunder opplyses 
om at viktig bakgrunnsmateriale for plansaken (PBE-sak 201911041) ligger på PBE-sak 201816208 og 
PBE-sak 201902255, og at mer oppdatert materiale om plansaken enn det som ligger på plansaken, 
ligger på byggesaken (PBE-sak 201916607). For at de som varsles skal ha mulighet for å se plansaken  
i sin fulle sammenheng før de kommer med eventuelle oppstartsinnspill, bør det også opplyses om 
saksnumrene for byrådets håndtering av Den tysk-norske skolens behov for nye lokaler (byrådets 
postjournal: 201504023 og 201901115).   
 
I den korrigerte kunngjøringen bør det opplyses at et vesentlig formål med planforslaget er å få 
omgjort dispensasjoner for inntil 10 år, som er omsøkt i rammesøknaden av 10. oktober 2019 for 
Sandakerveien 24 D mfl., til ny gjeldende regulering dersom søknadene om dispensasjon innvilges  
i byggesaken (PBE-sak 201916607). Det bør eksplisitt opplyses at det dreier seg om søknader om 
dispensasjon fra hensynssone spesialområde bevaring, fra underformålene industri, kontor og lager, 
og fra byggegrense innenfor spesialområde bevaring i gjeldende regulering. 
 
I den korrigerte og mer utfyllende kunngjøringen bør feil og unøyaktigheter samtidig lukes ut.  
Vi foreslår at setningen «Eksisterende bygg sør øst på tomten ønskes erstattet med et nytt skolebygg 
i 2–3 etasjer» endres til «Eksisterende lagerbygg i én etasje sørvest på tomten ønskes erstattet med 
et inntil 14 meter høyt nytt skolebygg». 
 
Det tydeliggjør hvilket av byggene langs Akerselva i sørøst som det er snakk om, dvs. at det ikke er 
snakk om bygg F2 eller bygg F3, og heller ikke bygg F4 som ligger helt nordøst på eiendommen, men 
lagerbygget F1 som ligger helt sørvest på eiendommen, og bringer samtidig kunngjøringsteksten i 
samsvar med det som ble opplyst av forslagsstiller ved bestilling av oppstartsmøte, nemlig at 
maksimal høyde på bygg over terreng vil være 14 meter (PBE-sak 201911041, dok. 1, fil 1, s. 9). 
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Ettersom terrenget der den videregående skolen tenkes bygd ligger på kote 54,3–56,2, og høyder på 
plankart fastlegges i hele og halve meter, vil maksimal gesimshøyde i forslaget til ny reguleringsplan 
måtte bli minst kote 68,5, dvs. minst 3,0 m høyere (inntil 5,0 m høyere) enn maksimal gesimshøyde 
for den høyeste delen av bebyggelsen i gjeldende regulering fra 2013. I prosjektbeskrivelsen er det 
nye skolebygget illustrert med en høyde på 13,0 m og flatt tak på kote 67,5 (dok. 1, fil 3, s. 20). I PBEs 
område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet oppgis det at maksimal gesimshøyde er kote 67,5 
(dok. 9, fil 1, s. 2), dvs. 2,0 m høyere enn maksimal gesimshøyde i gjeldende regulering (kote 65,5). 
 

Eiendommens sørvestre del bør reguleres til friområde i tråd med tidligere regulering 

Den sørvestre delen av Sandakerveien 24 D der Den tysk-norske skolens videregående skole 
planlegges oppført, var regulert til friområde i hele perioden 1977–2013, bortsett fra i perioden 
1987–1990, dvs. i 33 av de 36 årene forut for 2013, og bør på nytt reguleres til friområde. 
 
Reguleringshistorikken for den sørvestre delen av Sandakerveien 24 D er som følger: 
 
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, 
mens den delen av eiendommen som lagerbygget 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 «rettslig 
bindende for friområder, båndlagte områder og innretninger, vei- og trafikkarealer» (KDP Akerselva 
miljøpark, s. 30). Friområdereguleringen avløste den gamle reguleringen av 1987. Jf. også s. 33:  
«I den grad kommunedelplanen er i strid med eldre regulering, vil kommunedelplanen gå foran.»  
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Mens 31 områder/anlegg innenfor det 2 660 dekar store planområdet for KDP Akerselva miljøpark 
ble båndlagt for regulering til spesialområde bevaring, områder som i all hovedsak var regulert til 
industriformål, ble kun et fåtall nye friområder lagt inn på plankartet for KDP Akerselva miljøpark,  
og ytterst få områder som ikke allerede var i offentlig eie. 
  
Å sikre den sørvestre delen av Sandakerveien 24 D som friområde ble i 1990 ansett som så viktig 
for Akerselva miljøpark at dette området ble regulert til friområde i KDP Akerselva miljøpark, til 
tross for at mesteparten av arealet var i privat eie. 
 
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. Planen var å rive lagerbygget i friområdet og erstatte det med et 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). 
 
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 
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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. 
 
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). 
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Det vil være svært uheldig for Akerselva miljøpark om den sørvestre delen av Sandakerveien 24 D 
nå i stedet reguleres med økte byggehøyder og økt utnyttelse for å tilrettelegge for nye lokaler for 
Den tysk-norske skolen. 
 
Det fremgår ikke av plansaken hvor stor utnyttelsen i den sørvestre delen av Sandakerveien 24 D vil 
være, dvs. hvor stort bruksarealet for det nye bygget for Den tysk-norske skolens videregående skole 
vil være, kun at samlet bruksareal for ny og eksisterende bebyggelse i planområdet blir 7 000 m2 BRA. 
Det oppgis at skolen (1.–12. klassetrinn) og barnehagen vil få et bruksareal på henholdsvis 6 030 m2 
og 940 m2 (dok. 1, fil 1, s. 9–10), i alt 6 970 m2, dvs. tilnærmet 7 000 m2. I Plan- og bygningsetatens 
område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet oppgis det også at samlet bruksareal i planområdet 
vil være 7 000 m2 BRA (dok. 9, fil 1, s. 2). 
 
Av vist planløsning ved bestilling av oppstartsmøte (dok. 1, fil 3, s. 4 (= pagina 21)) fremgår det at et 
inngangsparti på ca. 9 m2 mellom bygg F3 og bygg F4 planlegges revet, at forslagsstiller planlegger å 
oppføre et nytt bygg mellom bygg F3 og bygg F4 med et areal på ca. 134 m2, og at det ved bestilling 
av oppstartsmøte ikke var planlagt noe nytt bygg mellom bygg F2 og bygg F3, og heller ikke annen  
ny bebyggelse innenfor det området som er regulert til spesialområde bevaring, dvs. i midtre og 
nordøstre del av planområdet hvor byggene F2, F3 og F4 ligger. Netto arealøkning innenfor den 
delen av planområdet som er regulert til spesialområde bevaring, skulle etter dette være ca. 125 m2. 
 
Av byggesaken fremgår det at bruksarealet for dagens bebyggelse innenfor planområdet er 5 231 m2 
BRA (PBE-sak 201916607, dok. 1, fil 1, s. 11 (upaginert)). Så vidt vi kan se, har eksisterende lagerbygg 
i den sørvestre delen av planområdet et bruksareal på ca. 500 m2, slik at bruksarealet for nåværende 
bebyggelse er ca. 4 731 m2 innenfor den delen av planområdet som er regulert til spesialområde 
bevaring. En utbygging i samsvar med vist planløsning ved bestilling av oppstartsmøte vil følgelig 
medføre at bruksarealet innenfor den delen av planområdet som er regulert til spesialområde 
bevaring, blir ca. 4 856 m2 BRA. 
 
Dersom tallene i byggesaken og plansaken er korrekte, og vårt anslag for lagerbyggets bruksareal 
også er korrekt, betyr dette at forslagsstiller Myren Eiendom planlegger å oppføre et bygg for Den 
tysk-norske skolens videregående skole med et bruksareal på ca. 2 144 m2 innenfor den sørvestre 
delen av planområdet. Dette er 43 % mer enn gjeldende regulering tillater. 
 
Selv om vi justerer for forskjellen mellom 7 000 m2 og 6 970 m2, vil det nye bygget fortsatt få et 
bruksareal på over 2 100 m2, dvs. over 40 % mer enn tillatt bruksareal i gjeldende regulering. 
 
I byggesaken er størrelsen på det nye mellombygget mellom bygg F3 og bygg F4 senere blitt økt  
med ca. 45 m2, fra ca. 134 m2 til ca. 179 m2, jf. plantegningen av 28. november 2019 på neste side. 
Tegningen viser oppdatert planløsning for 1. etasje for prosjektets 1. fase med planlagt mellombygg, 
bygg F4, og deler av bygg F3 (dok. 28, fil 7), dvs. de bruksarealene som omfattes av rammesøknaden.  
Av byggesaken fremgår det at et tilsvarende mellombygg er planlagt som inngangssone i overgangen 
mellom barneskolen og ungdomsskolen i 2. fase (dok. 37, fil 2), dvs. i plansaken, uten at det opplyses 
hvor stort bruksarealet for dette bygget vil være. Denne inngangssonen er vist på landskapsplanen av 
28. november 2019 i byggesaken (dok. 28, fil 5). Det nye mellombygget og økt bruksareal for bygget 
mellom bygg F3 og bygg F4 vil trolig øke samlet bruksareal fra 6 970 m2 BRA til 7 050 – 7 100 m2 BRA. 
 
Det fremstår som uklart hvorvidt PBE ønsker et enda større samlet bruksareal enn dette innenfor 
planområdet, eller om etatens ønske om å bygge høyere enn regulert på eiendommen utelukkende 
skyldes at PBE ønsker å redusere bebyggelsens fotavtrykk for å sikre barnehagen og skolen større 
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utearealer. I etatens «Prinsipputtalelse om mulig ny lokalisering av Den tysk-norske skolen i Oslo til 
Sandakerveien 24 D mfl.», skrev PBE følgende alt fem uker før forslagsstiller bestilte oppstartsmøte 
for Sandakerveien 24 D mfl. (PBE-sak 201816208, dok. 11, s. 3): 

For å oppnå tilstrekkelig leke- og oppholdsarealer på eiendommen må fotavtrykket til 
bebyggelsen reduseres. 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 vårt syn er det helt uakseptabelt både med påbygg, tilbygg og riving av eksisterende bebyggelse 
ved Bentsebrua, dvs. av bygg F4, som i all hovedsak er vist med brun farge på plantegningen under. 

 
Fotavtrykket for bygningsmassen i den delen av planområdet som er regulert til spesialområde 
bevaring, og hvor byggene F2, F3 og F4 ligger, har for øvrig økt i løpet av høsten 2019, dvs. etter at 
forslagsstiller bestilte oppstartsmøte, jf. at fotavtrykket for mellombygget mellom bygg F3 og F4 på 
plantegningen er økt med ca. 45 m2, og at det nå også planlegges et mellombygg i form av et felles 
inngangsparti for barneskolen og ungdomsskolen mellom bygg F2 og bygg F3 (utenfor tegningen). 
 
PBE tok opp igjen tematikken i område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet, hvor etaten 
«mener mulighet for på-/ombygging, transformasjon eller riving/nybygg av nyere, eksisterende 
bygningsmasse må vurderes, på tross av at også disse bygningene er regulert til bevaring» (PBE- 
sak 201911041, dok. 9, fil 1, s. 23), og på nytt i oppstartsmøtet 16. september 2019 (dok. 11, s. 2): 

Bygget nærmest Bentsebrua er av nyere dato og vi mener at 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. 
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Her får en inntrykk av at PBE pusher på forslagsstiller PBEs eget ønske om å regulere inn mulighet 
for påbygg, eller riving med påfølgende høyere nybygg, og antakelig også høyere samlet utnyttelse 
innenfor planområdet som helhet. 
 

Planforslaget er i strid med § 13.3 i Kommuneplan 2015 og byrådsplattformen 2019–2023 

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. 
  

Både foreslått ny bebyggelse sørvest i planområdet (bygg F1) og foreslått mellombygg mellom bygg 
F3 og bygg F4 nordøst i planområdet er i strid med retningslinjen i Kommuneplan 2015 om byggefritt 
belte langs vassdrag. Et eventuelt påbygg på bygg F4, eller et nytt bygg til erstatning for et revet bygg 
F4, vil også være i strid med retningslinjen om at det innenfor en sone på minimum 20 meter fra 
vannkant for hovedløp ikke bør oppføres ny bebyggelse. 
 
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. 
 
PBEs praksis, dvs. etatens manglende oppfølging av kommuneplanens retningslinje om byggefritt 
belte, er muligens noe av bakgrunnen for at byrådet i byrådsplattformen av 22. oktober 2019 for 
perioden 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): 

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? 
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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 verken vil tillate nye frittstående bygg, nye påbygg, nye tilbygg eller 
nye mellombygg i de byggefrie beltene langs byens vassdrag. 
 
Byrådsplattformen sier ikke eksplisitt noe om hvordan byrådet vil forholde seg til tiltak i form av nye 
frittstående bygg, nye påbygg, nye tilbygg og nye mellombygg som er i tråd med allerede vedtatt 
reguleringsplan, men som det ennå ikke er søkt om byggetillatelse for; eller hvor søknaden om 
byggetillatelse ikke er ferdig behandlet; eller hvor byggetillatelse allerede er gitt, det være seg med 
eller uten dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men hvor tiltaket ennå ikke er ferdigstilt. 
 
I byrådsavdelingens brev til PBE av 26. november 2019 (byrådets postjournal 201907115, dok. 1), 
som er det brevet som byutviklingsbyråden viser til i notatet til byutviklingsutvalget, og hvor PBE får 
uttrykkelig beskjed «om å følge opp nevnte punkt» i byrådsplattformen, tas denne problematikken, 
og spørsmålet om håndtering av planinitiativ/-forslag, eksplisitt opp. Føringen som byrådsavdelingen 
gir i brevet til PBE, er denne:  

Spørsmål om eventuell bruk av midlertidig forbud mot tiltak i kommende enkeltsaker  
og videre håndtering av planinitiativ/forslag hvor problemstillingen aktualiseres, bes tatt  
opp med byrådsavdelingen. 

 
Det følger av dette at byrådsavdelingen og byrådet ser behovet for å gripe inn også i tilfeller der tiltak 
er i samsvar med gjeldende regulering, uten at det sies noe nærmere om når plan- og bygningsloven 
§ 13-1 skal benyttes til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. At etaten blir 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 plansaker allerede på et tidlig tidspunkt, dvs. 
før plansakene formelt oversendes til politisk behandling, og et behov for å sikre at etaten får vite om 
det dersom byråden/byrådet allerede er involvert i en plansak hvor problemstillingen aktualiseres. 
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Det er godt mulig at disse føringene vil bli endret når spørsmålet om «hvordan byggefritt belte på  
20 m langs hovedvassdrag, generelt skal følges opp i kommuneplanen, […] tas opp i planprogrammet 
som utarbeides forut for den nye kommuneplanens arealdel», eller når arealdelen er vedtatt. 
 
Som allerede nevnt har PBE i en årrekke, dvs. i det minste siden 1989, og trolig også lenger tilbake, 
argumentert for at det ikke bør bygges i den sørvestre delen av planområdet for Sandakerveien 24 D 
hvor det nå planlegges nybygg for Den tysk-norske skolens videregående skole. PBE har i alle år 
insistert på at dette arealet bør være friområde.  
 
Med den klare beskjeden som PBE nå har fått om å følge opp byrådsplattformens punkt om ikke å 
tillate nye bygg i de byggefrie beltene langs vassdrag, bør etaten ikke lenger føle seg forpliktet til å 
legge reguleringen av 2013 for den sørvestre delen av planområdet til grunn for sin håndtering av 
planforslaget for Sandakerveien 24 D. Og dette desto mer som alle de nåværende byrådspartiene, 
samt Rødt, i 2013 stemte for å regulere dette partiet til friområde i samsvar med planalternativet 
fra PBE, og stemte for å erverve den delen av planområdet som ikke allerede er i kommunalt eie. 
 
Hvorvidt PBE alt har tatt opp den videre håndteringen av planinitiativet/-forslaget for Sandakerveien 
24 D med byrådsavdelingen, kjenner vi ikke til, men etaten har som kjent tatt opp spørsmålet om å 
nedlegge midlertidig forbud mot å oppføre det omsøkte mellombygget mellom nåværende bygg F3 
og bygg F4 i byggesaken.  
 
PBE tolket, som rimelig er, «kommende enkeltsaker» ikke kun som fremtidige enkeltsaker, men også 
som pågående enkeltsaker, tok byggesaken i Sandakerveien 24 D muntlig opp med byrådsavdelingen, 
innhentet uttalelse fra tiltakshaver om viktigheten av det omsøkte mellombygget mellom bygg F3 og 
bygg F4, og orienterte byrådsavdelingen i brev av 20. desember 2019 om «byggesak om oppføring av 
nytt bygg nær vassdrag – Sandakerveien 24 D». I brevet omtaler PBE det nye (mellom)bygget som et 
tilbygg (PBE-sak 201916607, dok. 37): 

Tilbygget er omsøkt midlertidig i en tidsperiode på maks 10 år og ikke lenger enn to år etter 
vedtatt ny regulering på eiendommen, og dispensasjonene er omsøkt midlertidige i 10 år. 
Dvs. at det som i byggesaken ev. tillates i strid med gjeldende regulering må fjernes innen 
dispensasjonstidens utløp dersom ny reguleringsplan ikke gir rett til det. Dette vil sikre at 
byggesaken ikke vil forskuttere reguleringssakens utfall. 

Omsøkt tilbygg ligger innenfor 20 meters-belte langs Akerselva. Arealet som tilbygget 
plasseres på er i dag asfaltert. Plan- og bygningsetaten har bedt skolen vurdere muligheten  
til å opprettholde gjennomgangen og utsiktspunktet til Akerselva som det omsøkte tilbygget 
vil bygge igjen. Skolen har svart at tilbygget er svært viktig for dem, se vedlagt redegjørelse. 
Ettersom den delen av tilbygget som hindrer gjennomgangen og utsiktspunktet til Akerselva 
ligger innenfor byggegrensen i gjeldende regulering må det være en streng håndheving av  
20 meters-beltet og nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak dersom vi skal hindre dette. 

 
Byrådsavdeling for byutvikling besvarte PBEs brev allerede samme dag (dok. 38): 

Byrådsavdelingen viser til etatens opplysninger om at saken gjelder et tilbygg som er  
omsøkt midlertidig for 10 år, og at byggesaken ikke vil forskuttere reguleringssakens utfall. 
Byrådsavdelingen tar etatens brev til orientering og har ingen innvendi[n]g til at Plan- og 
bygningsetaten fortsetter en videre behandling av søknaden på ordinær måte. 

Det presiseres for orden[s] skyld at byrådsavdelingen ikke har foretatt noen vurdering  
av byggesøknadens enkeltheter opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning. 
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For å kunne nedlegge et midlertidig forbud mot et tiltak med hjemmel i plan- og bygningsloven  
§ 13-1, i dette tilfellet et tiltak som blant annet omfatter oppføring av et mellombygg, er det et vilkår 
at kommunen finner at området bør undergis ny planlegging, og at tiltaket (inkludert mellombygget) 
vanskeliggjør dette planarbeidet. I dette tilfellet, hvor tiltakshaver også er forslagsstiller for en ny 
detaljreguleringsplan som er oppstartsvarslet for området, og samtidig har lovet å fjerne det som i 
byggesaken eventuelt tillates i strid med gjeldende regulering innen dispensasjonstidens utløp hvis 
ny reguleringsplan ikke gir rett til det, har vi forståelse for at kommunen velger å ikke nedlegge et 
midlertidig forbud mot tiltaket, selv om vi gjerne hadde sett at kommunen gjorde det. 
 
I dette tilfellet er det ikke nødvendig å nedlegge et midlertidig forbud for å stoppe omsøkt tiltak. 
Byrådsavdelingen er antakelig klar over dette, selv om den presiserer at avdelingen ikke har foretatt 
noen vurdering av byggesøknadens enkeltheter opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning. 
 
I vårt merknadsbrev av 19. desember 2019 til rammesøknaden for Sandakerveien 24 D, et brev som 
ennå ikke er gjort tilgjengelig på PBEs saksinnsyn 14 dager etter at det ble bekreftet mottatt av PBE, 
drøfter vi de fire søknadene i byggesaken om dispensasjon 1) fra krav i KDP Akerselva miljøpark om 
at tiltak som er i strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak, og fra KDP-ens 
krav om detaljreguleringsplan der gjeldende reguleringsplan ikke viser byggets plassering, form og 
volum, 2) fra byggegrense på gjeldende reguleringskart, 3) fra hensynssone spesialområde bevaring 
og 4) fra underformålene «industri, kontor, lager» til reguleringsformålet spesialområde bevaring. 
 
Som det fremgår av s. 6–17 i merknadsbrevet til rammesøknaden, et merknadsbrev som er å anse 
som en integrert del av vårt oppstartsinnspill til plansaken og følgelig vedlegges dette innspillsbrevet, 
finner vi, under henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2 og Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), at sju av 
de åtte vilkårene for å kunne innvilge dispensasjonssøknadene ikke er oppfylt. Det følger av dette 
av PBE ikke vil kunne gi rammetillatelse for omsøkt tiltak uten å bryte loven.   
 
Av mellombyggets areal på 179 m2 ligger 81 m2 innenfor byggegrensen (og samtidig innenfor det 
byggefrie 20-metersbeltet) og 98 m2 utenfor byggegrensen (derav 73 m2 innenfor det byggefrie  
20-metersbeltet. 154 m2 av mellombyggets 179 m2 ligger med andre ord innenfor det byggefrie  
20-metersbeltet, mens kun 25 m2 av mellombygget ligger utenfor både det byggefrie beltet og 
byggegrensen. 
 
Det følger av dette at det ikke er nødvendig med «en streng håndheving av 20 meters-beltet og 
nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak» for å hindre oppføringen av omsøkt mellombygg.  
 
Behandles rammesøknaden «på ordinær måte», slik byrådsavdelingen ikke har noen innvendinger 
mot, vil PBE ikke kunne tillate at det oppføres et mellombygg hvor 55 % av bygget (98 m2 av 179 m2) 
oppføres utenfor byggegrensen, dvs. innenfor hensynssone spesialområde bevaring, og hvor 73 m2 
av disse 98 m2 samtidig befinner seg innenfor det byggefrie beltet på 20 meter langs Akerselva.  
Det ville være å overkjøre både gjeldende regulering, retningslinjen i § 13.3 i Kommuneplan 2015, 
byrådsplattformens punkt om at «Byrådet vil ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter 
langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag» og brevet fra byrådsavdelingen til PBE om å 
«følge opp» dette punktet, dvs. håndheve det. 
 
Dersom tiltakshaver endrer rammesøknaden og reduserer mellombyggets størrelse fra 179 m2  
til 81 m2 og plasserer hele det nye bygget på 81 m2 innenfor regulert byggegrense, dvs. i sin helhet 
innenfor det 20 m brede byggefrie beltet langs Akerselva, vil det ikke lenger være nødvendig å søke 
om dispensasjon fra byggegrensen på gjeldende reguleringskart, men tiltakshaver vil fortsatt være 
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avhengig av å få innvilget de tre andre dispensasjonssøknadene. Av de seks gjenværende vilkårene 
for å kunne innvilge dispensasjonssøknadene vil flere fortsatt ikke være oppfylt.  
 
Det følger av dette at PBE ikke vil kunne gi rammetillatelse, selv om rammesøknaden endres og 
mellombygget i sin helhet legges innenfor regulert byggegrense.   
 

Den tysk-norske skolen er så stor at konsekvensene for Akerselva miljøpark er uakseptable 

Selv om mellombygget reduseres til 81 m2 og i sin helhet legges innenfor regulert byggegrense, vil 
mellombygget 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 sørøstre 
side av elva på strekningen fra Bentsebrua til NRK Østlandssendingen. 
 
Selv dette reduserte mellombygget vil derfor være i strid ikke bare 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 m 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. 
 
Allmennheten har hatt fri tilgang til plattformen ved elvebredden de siste 20 årene, dvs. helt siden 
den avlange, røde bygningen i én etasje nærmest Bentsebrua ble revet i år 2000 og nåværende bygg 
F4 ble oppført.  
 
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.  
 
I PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet for plansaken gjengis forslagsstillers løfte  
om at «uteoppholdsareal for skolen vil være åpent for allmenheten. Barnehagens uteområde må 
avgrenses med gjerde, men vil være tilgjengelig for allmenheten utenom åpningstid», etterfulgt av 
følgende kommentar fra etaten (PBE-sak 201911041, dok. 9, fil 1, s. 19): «Plan- og bygningsetaten  
vil presisere at skolens utearealer kun vil fremstå tilgjengelig for allmennheten utenfor friminutt  
og til dels åpningstid.»  
 
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, bortsett fra når de ønsker å legge 
inn en stopp på utsiktsplattformen over elva. 
 
Plansakens oppdaterte landskapsplan av 28. november 2019, som ikke ligger på plansaken, kun på 
byggesaken (som dok. 28, fil 5), legger opp til samme gangmønster ettersom det ikke vises noen port 
i gjerdet der åpningen tidligere var, dvs. helt i øst ved undergangen, og sørger effektivt for at alle 
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turgåere heretter vil benytte turveien i friområdet på hele strekningen fra Myrabrua til undergangen 
under Bentsebrua. Med mellombygget som blokkerer muligheten til å komme ut på plattformen ved 
elva, og to nye hindre i form av porter som gjør gangforbindelsen langs nordvestsiden av bygningene 
enda mindre attraktiv enn i dag, og uten adgang til å benytte forbindelsen i barnehagens åpningstid, 
fratas allmennheten i praksis retten til fri ferdsel over eiendommen Sandakerveien 24 D, selv om 
retten formelt sett fortsatt vil være ivaretatt på kveldstid og i helgene. 
  
For barnehagen og skolen vil forbindelsen fra bygg F4 opp til Bentsebrua, via porten som er vist på 
landskapsplanen, være viktig å beholde selv med port helt i øst ved undergangen under Bentsebrua. 
  
Av landskapsplanen fremgår det at den nordøstre delen av eiendommen (barnehage og ballbane)  
vil være inngjerdet i sin helhet, mens eiendommens midtre og sørvestre del ikke vil bli gjerdet inn,  
og det til tross for at inngangen til barneskolen er lagt mellom bygg F2 og bygg F3, dvs. rett ved den 
åpne passasjen mellom bygg F1 og bygg F2 ned til Akerselva. Sannsynligheten er relativt stor for at 
hele eller deler av skolegården, etter krav fra engstelige foreldre, relativt raskt gjerdes inn av frykt  
for at de yngste elevene skal havne i elva. Da er veien ikke lang til et sammenhengende gjerde langs 
turveien forbi hele eiendommen Sandakerveien 24 D. 
 
Selv om utearealer både i bratt terreng, på tak og under bygg er tatt med ved beregningen av 
uteareal pr. elev og pr. barnehagebarn, er utearealet pr. elev kun halvparten av PBEs anbefalinger for 
indre by, og utearealet pr. barnehagebarn kun halvparten av Kunnskapsdepartementets anbefaling. 
Jf. PBEs prinsipputtalelse av 31. mai 2019 (PBE-sak 201816208, dok. 11, s. 3), hvor PBE vurderte at 
tomta har «et betydelig underskudd på utearealer» sett opp mot behovet til Den tysk-norske  
skolen (s. 2). 
 
Av landskapsplanen fremgår det at både barnehagens og skolens utearealer i all hovedsak kun er ei 
smal stripe mellom bygningsmassen og skråningen opp mot turveien og friområdet på Myraløkka, 
selv om noe av den til dels svært bratte skråningen vil kunne benyttes som uteareal. Det er derfor 
grunn til å forvente at friområdet vil bli mye brukt både av barnehagebarna og skoleelevene. 
 
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 når 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 forslagsstiller 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. 
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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 bydelens innspillsbrev til oppstartsmøte for plansaken, 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. 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. Forslagsstiller planlegger nå å legge alle utearealer 
for barnehagen og skolen 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.  
 
Det vil være langt bedre om kommunen erverver de arealene i den sørvestre delen av planområdet 
som ikke allerede er i kommunalt eie og på nytt regulerer området til friområde og opparbeider 
området som en del av parken på Myraløkka, jf. de rødgrønne partienes stemmegivning i 2013. 
 
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. 
 
Jf. her også at Bymiljøetaten allerede har akseptert at flere av de høye trærne inn mot eksisterende 
lagerbygg i sørvest kan kappes ned til 3,5–4,0 m høyde, med andre ord slik at det kun settes igjen 
høystubber av disse trærne, og at flere tykke sidestammer og grener tillates kappet på andre trær 
innenfor hensynssonen «bevaring av naturmiljø», for at eier skal kunne bygge videregående skole for 
Den tysk-norske skolen (dok. 19, fil 2 og 3). § 5 i gjeldende regulering for hensynssonen tillater kun 
«mindre opprensking av vegetasjonen», ikke kapping av store trær og stammer og grener på trær. 
 
Med foreslått uteareal under det nye bygget for den videregående skolen, og vist gangforbindelse 
langs elva helt ut mot hensynssonen på landskapsplanen, vil det nødvendigvis i praksis måtte gå 
hardt ut over vegetasjonen i hensynssonen «bevaring av naturmiljø». 
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Jf. at denne gangforbindelsen langs elva også vil være den korteste veien til skoleinngangen for alle 
videregående elever som kommer til skolen via Myrabrua. 
 
 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

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

         leder                  leder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Merknadsbrev av 19. desember 2019 fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen 

Akerselvas Venner til rammesøknad for Sandakerveien 24 D 


