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KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE FOR BENTSEBRUGATA 13 F-J – TILLEGGSKOMMENTARER
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget 27. april 2021 rammetillatelsen for
Bentsebrugata 13 F-J, gitt av Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune 6. april 2021. I brev til
Statsforvalteren i Oslo og Viken av 16. august 2021 anbefalte PBE at klagen ikke tas til følge.
I forbindelse med behandlingen av klagen påpekte Statsforvalteren 18. oktober 2021 overfor PBE at
flere dokumenter mangler i saken. Ytterligere dokumentasjon ble oversendt av PBE to dager senere.
Vi benytter anledningen til å kommentere deler av PBEs brev av 16. august 2021, og tydeliggjør i den
sammenheng hva saken dreier seg om ved hjelp av fotografier og oppdatert kjellerplan for tiltaket.

Det grå feltet midt på fotoet viser kjelleretasjen i Bentsebrugata 13 F-J etter utgraving, og innsetting av sju soveromsvinduer
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I brevet av 16. august 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken går PBE ikke konkret inn på anførslene
i vår klage, dvs. imøtegår ikke eksplisitt våre anførsler og vår argumentasjon, men gjentar/siterer kun
etatens egne vurderinger i rammetillatelsen av 6. april 2021.
Symptomatisk nok gjentas (s. 2) til og med etatens feilaktige påstand om at deler av eiendommen er
omfattet av KDP Akerselva miljøpark, selv om vi tilbakeviste dette i vårt klagebrev (s. 1, siste avsnitt).
At hele eiendommen er omfattet av KDP Akerselva miljøpark, fremgår klart av KDP-ens plankart for
vedtatt arealbruk. Jf. det utsnittet av plankartet for KDP Akerselva miljøpark som gjengis under, hvor
det fremgår at plangrensen for KDP Akerselva miljøpark ligger langs sørøstsiden av Sandakerveien.

Ved PBEs vurdering av om hensynet bak plankravbestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark (1990) er
vesentlig tilsidesatt, bruker etaten mye plass (s. 3–4) på å drøfte spørsmålet om å gi dispensasjon fra
parkeringskravet i § 6.7 i Kommuneplan 2015, selv om dette ikke er et forhold vi tok opp i vår klage.
Ved omtalen av de konkrete hensynene bak plankravbestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark nøyer
PBE seg med å sitere (s. 4) sin egen selektive gjengivelse av hensynene bak bestemmelsen i KDP-en,
selv om vi problematiserte PBEs utvalg i vårt klagebrev og siterte (s. 2) de øvrige målformuleringene
for «Akerselva som bypark» i KDP Akerselva miljøpark (s. 4). Vi vedlegger KDP Akerselva miljøpark
ettersom dette dokumentet ikke er blitt oversendt Statsforvalteren av PBE.
I vår klage siterte vi på s. 2 det som PBE skrev på s. 16 i rammetillatelsen om hensynet bak KDP-ens
krav om reguleringssak, og uthevet med fet skrift de hensynene som er relevante ved vurderingen av
om plankravbestemmelsen er vesentlig tilsidesatt. Vi siterte også (s. 3) det PBE samme sted skrev om
konsekvensene av tiltaket (s. 16): «Tiltaket berører ikke området som er regulert til formål friområde
/park/grønnstruktur/gang- og sykkelvei, men holder seg innenfor reguleringsgrensen for bebyggelse
og anlegg i kommuneplanen.»
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I brevet til Statsforvalteren av 16. august 2021 nøyer PBE seg med å gjenta (s. 5) sin egen formulering
på s. 16 i rammetillatelsen, og lar ganske enkelt være å drøfte de hensynene som etaten 6. april 2021
selv mente var relevante ved vurderingen av om plankravbestemmelsen er vesentlig tilsidesatt.
Dvs. etaten lar være å drøfte disse hensynene i avsnittet om hvorvidt hensynet bak bestemmelsen
er vesentlig tilsidesatt, dvs. drøfter ikke disse hensynene i det avsnittet i brevet hvor drøftingen hører
hjemme, og omtaler i stedet hensynene kort under avsnittet «Plan- og bygningsetatens vurdering av
klagers øvrige anførsler» i etatens brev av 16. august 2021 (s. 6):
Vår oppfatning av klagen er at klager anfører at innsetting av vinduer i tiltakets sokkeletasje
nærmest umuliggjør etablering av kommunedelplanens regulerte gang- og sykkelvei. […]
Vi er ikke enig med klager i at innsetting av vinduer vil være en privatisering av traséen. Det
vil ikke påvirke gang- og sykkelstien at det er vinduer i bygningen. Det er ikke klart på hvilket
grunnlag klager hevder at vinduene vil «gjøre det vanskelig, ja nærmest umulig, å etablere
kommunedelplanens regulerte gang- og sykkelvei». Som tidligere nevnt […] får ikke tiltaket
betydning for gang- og sykkelveien.
PBE kan ikke ha fått med seg vår argumentasjon på s. 3–5 i vår klage av 27. april 2021, og i våre brev
av 3. og 10. desember 2020 som fulgte som vedlegg til klagen.
Det burde være åpenbart at det å grave seg ned i terrenget og sette inn sju vinduer (ett trippelvindu
og fire enkeltvinduer) inn til fire soverom i kjelleretasjen på den nordøstre delen av bygget hvor det
regulerte friområdet mellom bygget og Akerselva er aller smalest, i praksis vil føre til en privatisering
av friområdet og til at det aldri vil bli etablert noen gang- og sykkelvei her. Ingen vil føle seg vel med
å skulle spasere eller oppholde seg rett utenfor folks soveromsvinduer. At tiltaket formelt sett ikke
begrenser allmennhetens tilgang til det offentlig regulerte friområdet, har reelt sett ingen betydning
når realiteten er at friområdet vil oppleves som privatisert. At det regulerte friområdet nå også har
fått gressdekke, jf. fotoet på neste side, bidrar til å forsterke følelsen av at dette er et privat område.

At det ligger soverom innenfor de sju vinduene i sokkeletasjen, fremgår av tiltakshavers kjellerplan av
17. september 2021, som vi gjengir et utsnitt av under. Kjellerplanen, som ble innsendt ved søknad
om ferdigattest 23. september 2021, vedlegges. I byggets midtre del er det i tillegg 17 vinduer inn til
seks soverom i kjelleretasjen (fem trippelvinduer og ett dobbeltvindu) direkte fra regulert friområde.
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Noen av soveromsvinduene i byggets midtre del ses helt til høyre på dette fotoet. Fotoet viser også
utfyllingen i elveskråningen, som tenkes brukt som oppstillingsplass for brannbil, jf. plasseringen av
denne på utbyggers utomhusplan (versjon C av 17. september 2021) som vi gjengir utsnitt av under.
En mer korrekt betegnelse enn utomhusplanens «Utvidelse av Akerselva miljøpark» ville for øvrig
vært «Privatisering av Akerselva miljøpark». Som påpekt inngår alt vi ser under, i Akerselva miljøpark.
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I søknaden om ferdigattest av 23. september 2021 påstås det at «Gustav Eiendom og Drift AS [har]
gjennomført detaljprosjektering og utførelse av alle arbeider på tak med parseller og felles plasser,
samt alle arbeider på terreng» (PBE-sak 201805910-129/1). 24. oktober 2021 ser oppstillingsplassen
for brannbil ut som på fotoet under, med en diger grushaug på plassen. Bak grushaugen ses plenen
som er lagt ut, og gjør at det regulerte friområdet fremstår som privat. Til høyre for grushaugen ses
vinduene inn til alle soverommene i sokkeletasjen i den midtre delen av bygget.

En nabo i Sandakerveien 50 D kommenterte den siterte uttalelsen i søknaden om ferdigattest blant
annet slik i brev til PBE av 30. september 2021 (201805910-133):
Området mot Akerselva som ligger utenfor eiendomsgrensen for 224/65 fremstår som
uferdig; spesielt der utomhusplan viser armert gressplen for oppstillingsplass av brannbil.
Der asfalt er frest på regulert friområde/park mot elven (224/66) har BYM instruert
beplantning av stedegne vekster, minimering av inngrep i naturområdet og ivaretakelse
av kantvegetasjon. Jeg anmoder PBE til å befare området og hvordan dette er ivaretatt.
I realiteten har svært mange grener og hele trær blitt fjernet av utbygger i skråningen mot
Akerselva, den stedegne beplantingen er 10 cm jord og utrullet ferdig gress, hekk er plantet
mot vegrekkverk som står igjen. Området har ingen forbindelse med Akerselva miljøpark.
Som denne naboen påpeker, har tiltakshaver tatt seg til rette i skråningen ut mot Akerselva, fjernet
en rekke trær og grener og radert bort store deler av kantvegetasjonen. Jf. fotoene på side 3 i dette
brevet og fotoet på neste side. Til forskjell fra uteområdet som vises på fotoene på side 3, er deler av
arealet ned mot Bentsebrua på fotoet på neste side, eid av utbygger. Men også her er det snakk om
inngrep i elvas kantsone. Dette bør derfor følges opp av PBE og Bymiljøetaten som en ulovlighetssak.
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Det er ikke utført noen geoteknisk prosjektering i forbindelse med at Bentsebrugata 13 F-J er blitt
påbygd med én etasje, kun henvist til at byggets eksisterende betongkonstruksjoner er fundamentert
på fjell (201805910-120/7). Det er følgelig heller ikke dokumentert at oppstillingsplass for brannbil,
som utrolig nok er tillatt anlagt i regulert friområde, vil tåle vekten av en stor stigebil. Med fjerningen
av trær og kantvegetasjon i elveskråningen øker faren for utglidninger. Jf. at dette partiet langs elva
er svært utsatt for leirskred. Vi minner om at det i sommer ble påvist kvikkleire på Myraløkka rett
nedstrøms Bentsebrua, og at det nå bygges en motfylling på Myraløkka for å hindre kvikkleireskred.
Vennlig hilsen
Oslo Elveforum
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