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Endret vernestatus og helhetlig plan for forvaltning og oppgradering av 
Akerselva miljøpark 

 

Ved behandling av budsjett for 2021 fattet Sagene bydelsutvalg følgende verbalvedtak: 

VM3: Helhetlig plan for Akerselva 

Akerselva strekker seg gjennom flere bydeler. Behovet for vedlikehold fordrer samarbeid på 

tvers av bydelene og Bymiljøetaten, slik at det vil være mulig å ha en helhetlig tilnærming til en 

miljøvennlig forvaltning av byens historiebærende elv. 

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til samarbeid om en helhetlig plan for Akerselva 

med andre bydeler hvor elva renner gjennom og med Bymiljøetaten. 

 

Bydel Sagene, lokalpolitisk og administrativt, har i flere år vært opptatt av å redusere/stoppe tap av 

kultur- og naturverdier i og ved Akerselva. Trusselen mot disse har bestått i nye byggeplaner som ikke 

tar hensyn til de historiske omgivelsene og de blågrønne kvalitetene som finnes i området langs elva. 

Videre har den store befolkningsveksten i Oslo de siste 20 årene bidratt til større press på eksisterende 

grønt- og friområder enn tidligere.  Bydelen mener derfor at Akerselva Miljøpark har behov for et 

sterkere vern enn dagens kommunedelplan representerer, samt at det er behov for en langsiktig og 

helhetlig plan for forvaltning og oppgradering. 

 

I 2018 og 2019 vedtok bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker og Sagene følgende i sine 
respektive bydelsutvalg:  
 

Bydelsutvalget i [henholdsvis Bydel Grünerløkka, Nordre Aker og Gamle Oslo] slutter seg til Bydel 
Sagenes vedtak [i BU-sak 18/70] om å gi Akerselva miljøpark et sterkere vern og oppgradering som 
rekreasjonsområde gjennom:  
 

Bydel Sagene 
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1. Endret vernestatus, fortrinnsvis som landskapsvernområde, alternativt ved at føringene i 
Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når denne skal 
revideres.  

2. At året som europeisk miljøhovedstad brukes som utgangspunkt for en medvirkningsprosess om 
hvordan området kan utvikles og bør fremstå i fremtiden.  

3. At Byråd for miljø og samferdsel gir Bymiljøetaten i oppdrag å utarbeide et forslag til en 
langsiktig og helhetlig plan for forvaltning og oppgradering.  

 

Brev om initiativet, med bydelsutvalgenes vedtak, ble i 2019 oversendt til byrådet for videre oppfølging. 

Brevet med vedlegg følger vedlagt. 

 

Som det fremkommer av overnevnte vedtak og redegjørelse er det i de 4 bydelene et tverrpolitisk ønske 

om at kommunen igangsetter arbeid for å endre vernestatus for Akerselva miljøpark og for å utarbeide 

en langsiktig og helhetlig plan for forvaltning og oppgradering av området. Saken gjelder 

ansvarsområdene til både byrådsavdeling for byutvikling og byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og 

oversendes derfor til begge byrådsavdelingene. Brevet er også sendt i kopi til Bymiljøetaten og Plan- og 

bygningsetaten.  

 

Vi ser fram til deres tilbakemelding om deres videre oppfølging av saken, og imøteser deres snarlige 

svar på henvendelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Martin Svingen Refseth 

bydelsplanlegger 

 

 

 

Vedlegg: 

- Fra vannkraft til bærekraft – sammen for vern av Akerselva miljøpark, brev sendt 2019 

- Vedlegg 1 Tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark (BSA-sak 18/70 med utdrag 

fra BU-protokoll) 

- Vedlegg 2 BNA-sak 49/2019 med utdrag fra BU-protokoll 

- Vedlegg 3 BGO-sak 167/18 med utdrag fra BU-protokoll 

- Vedlegg 4 BGA-sak 53/19 med utdrag fra BU-protokoll 

 

Mottakerliste: 

Byrådsavdeling for byutvikling 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

 

Kopi til: 

Bymiljøetaten 

Plan- og bygningsetaten 


