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Oversendelse av klage på vedtatt detaljregulering for 
Drammensveien 149, Skøyen 
Plan- og bygningsetaten har mottatt og vurdert én klage på Oslo kommunes detaljregulering for 

Drammensveien 149, vedtatt av bystyret 15.06.2016, sak nr. 160/16. Klagen er vedlagt og 

oversendes Fylkesmannen for behandling og avgjørelse. 

Klager er: 

• Skøyen Vel, interesseorganisasjon for Skøyens beboere  

Skøyen Vel mener at vedtaket må kjennes ugyldig fordi det ikke foreligger hjemmel til å fatte et 

så omfattende dispensasjonsvedtak som avviker fra gjeldende plan og dispensasjonspraksis, og at 

saken er mangelfullt utredet av hensyn til folkehelsemessige konsekvenser. 

Plan- og bygningsetaten anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

Oppsummering av saken 

Drammensveien 149 er vedtatt regulert til bolig/ forretning/ kontor/ annen offentlig eller privat 

tjenesteyting (kultur, service, helse, treningssenter)/ kontor/bevertning. Hensikten med 

detaljreguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av knutepunktet Skøyen, 

Sofienlund og Drammensveien som strøksgate gjennom ny kontor- og boligbebyggelse med økt 

utnyttelse og utadrettet virksomhet i første etasje. 

Forslagstiller trakk sitt opprinnelige alternativ 1, og fremmet alternativ 2, som opprinnelig ble 

utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Forslagsstiller for alternativ 2 er Drammensveien 149 

Nybygg AS med Narud Stokke Wiig AS og Civitas AS som fagkyndig. Byantikvaren fremmet 

eget alternativ, alternativ 3. Alternativ 3 ble fremmet med samme fotavtrykk og byplangrep som 

alternativ 2, men lavere byggehøyder (10 og 6 etasjer) og utnyttelse, totalt på 15.040 m2 BRA. 

Bystyret vedtok alternativ 2, som inneholder næringsbebyggelsen på 5-16 etasjer plassert mot 

Drammensveien og jernbanen i sør, med det høyeste volumet i  øst mot Askekroken. I et eget 

volum på 7 etasjer, delvis skjermet i nordvestre del av planområdet, plasseres boliger. 

Planforslaget har en utnyttelse på 21.000 m2 BRA.  

 

Vedlegg 2: Byrådssak 68/16, dok. nr. 246, fil.nr. 7. 
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Byutviklingskomiteen foretok en befaring 04.05.2016. 

Relevante merknader fra den politiske behandlingen: 

Komiteens flertall, medlemmene fra A, H, MDG og F, vil fremheve at Skøyen i kommuneplanen 

er identifisert som et utviklingsområde i Oslo og knyttet til et viktig kollektivknutepunkt. 

Området ligger derfor godt til rette for høy utnyttelse. Komiteens flertall, medlemmene fra A, H 

og F, mener at prosjektet på en god måte tar vare på historien på Skøyen, noe disse medlemmer 

vil fremheve som viktig i utviklingen av området. Komiteens mindretall, medlemmene fra H, 

mener det beste ville vært at områdeplanen til Skøyen var ferdig behandlet før denne saken ble 

vedtatt, men siden prosjektforslaget er godt bearbeidet og innenfor de rammene som er definert 

for Skøyen i kommuneplanen, og i samsvar med områdets byutviklingsgrep fra juni 2015, er det 

likevel forsvarlig å behandle saken nå. 

Vedlegg 7: Byutviklingskomiteens behandling sak nr. 97, dok. nr. 246 fil.nr. 4. 

Følgende forslag ble fremsatt i Bystyremøtet av Venstre: 

1. Saken sendes tilbake til byrådet for videre bearbeidelse i påvente av at sak om 

områderegulering og grunneierbidrag fremmes. 

2. Bystyret ber byrådet prioritere å fremme sak om områderegulering på Skøyen. 

Forslagene ble forkastet. 

Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer (V, R og KrF). 

 

Vedlegg 6: Protokoll fra bystyret, dok. nr. 246 fil.nr. 3. 

Beskrivelse av klagen 

1. Skøyen Vel, klage datert 04.07.2016. 

Skøyen Vel er interesseorganisasjon for Skøyens beboere og har rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 

28. Klagen er sendt inn i rett tid, jf. fvl. § 29.  

1.anførsel i klagen: Skøyen Vel mener vedtak om detaljregulering av Drammensveien 149 er 

ulovlig, og at plan- og bygningslovens § 19-2 ikke hjemler Oslo Bystyrets rett til å fatte et så 

omfattende dispensasjonsvedtak som avviker fra gjeldende reguleringsplaner og 

dispensasjonspraksis. Skøyen Vel mener det ikke er tilstrekkelig å vise til Byplangrepet som 

rettslig grunnlag for å avvike fra reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner, og at det 

er uheldig at saken fremmes før ny områdeplan for Skøyen er behandlet og vedtatt. De mener 

prosjektet utgjør en altfor stor totalbelastning på tomten og vil gi negative konsekvenser for de 

som bor i området. 

2.anførsel i klagen: Skøyen Vel mener at saken er mangelfullt utredet og at mangelen kan ha vært 

bestemmende for vedtakets innhold (jf. antitetisk tolkning av forvl.§ 41). Skøyen Vel mener at de 

folkehelsemessige konsekvensene av prosjektet ikke er tilstrekkelig utredet, noe som er et 

absolutt krav i henhold til gjeldende lovgivning (folkehelseloven § 4 annet ledd). De viser også til 

§§ 5 og 6 i loven som krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen 

og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. 

Se klagen i sin helhet i vedlegg 9, dok.nr. 250, fil.nr. 2. 
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Plan- og bygningsetatens kommentar til klagen 

Klagen tar opp forhold som var kjent ved offentlig ettersyn i saken. Politikerne herunder bystyret 

har dermed vært klar over disse forhold ved politisk vedtak i saken.  

 

Skøyen Vel deltok på befaring for Byutviklingskomiteen 04.05.2016 i forbindelse med saken for 

Drammensveien 149, der Skøyen vel ble invitert til å delta. De fikk under befaringen fremme sitt 

syn i saken. Påfølgende sendte Skøyen Vel et brev til Byutviklingskomiteen der samme momenter 

fremstilles som anførslene i klagen (dok. nr. 246 fil nr. 5). 

 

Det ble ved første offentlig ettersyn kjent at gjeldende kommunedelplan for Skøyen er foreldet og 

ikke i tråd med hverken nasjonale eller kommunale mål om økt fortetting ved knutepunkter, og at 

det derfor var urimelig at de høydebegrensninger som ligger i gjeldende kommunedelplan skulle 

legges til grunn for planforslaget. Ved tredje offentlig ettersyn ble det kjent at forslag til ny 

kommuneplan, Oslo mot 2030, avgitt av byrådet 15.04.2015, legger opp til ny byutvikling i 

tilknytning til kollektivknutepunktet på Skøyen. Og at pågående reguleringsplanprosesser skal 

vurderes opp mot ambisjoner og mål i byrådets forslag til ny kommuneplan, Oslo mot 2030, og i 

tråd med fastsatt planprogram og framtidig områderegulering. I påvente av områdereguleringen 

ble ambisjoner og mål nedfelt i Rapporten «Byplangrep Skøyen». Plan- og bygningsetatens 

alternativ 2 med boliger ble utarbeidet med sin konkrete planfaglige begrunnelse i rapporten 

«Byplangrep Skøyen». «Byplangrep Skøyen» legger opp til en mer omfattende byutvikling med 

høyere tomteutnyttelse og med krav til flerfunksjonell arealbruk, bymessig utforming og karakter, 

opprusting av offentlig romstrukturen i området; torg, parker, bygater og blågrønne strukturer, og 

har som målsetting at Skøyenområdet blir utviklet som et mangfoldig byområde med en større 

andel boliger enn i dag. 

 

Konsekvenser av planforslaget ble utredet i saken, med tilhørende konsekvensutredning, ROS-

analyse, utredninger av støy, luft, lokalklima og trafikk. 

Forslagsstillers kommentar til klagen 

Forslagsstiller avviser klagens anførsler. 

 For forslagsstiller fremstår anførselen som i første kulepunkt som uklar, og synes å bero 

på en misforståelse av gjeldende regelverk. Bystyret har ikke innvilget noe dispensasjon 

etter plan- og bygningsloven kap. 19. Forslagsstiller mener planens innhold og kvaliteter 

åpenbart forsvarer vedtakelse av detaljreguleringen i forkant av en områderegulering for 

Skøyen.  

 Etter forslagsstillers vurdering foreligger det ikke noe saksbehandlingsfeil i løpet av 

planprosessen eller i forbindelse med bystyrets vedtak. Det vises blant annet til 

planprogram, forutgående konsekvensutredning med tilhørende analyser, inngående 

vurderinger som er foretatt i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget og 

vedlegg til denne og redegjørelsene ved oversendelse av planforslaget til politisk 

behandling. Det er foretatt planfaglige forsvarlige avveininger og lovens formålskrav og 

alle relevante hensyn er ivaretatt. 

Se kommentaren i sin helhet i vedlegg 10, Uttalelse til klage dok.nr. 253, fil.nr. 2. 

Skøyen Vel har kommentert forslagstillers kommentar til klagen, etter at klagefristen har utløpt 

(se vedlegg 11, dok nr. 255, fil nr. 2). 
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Plan- og bygningsetatens vurdering av utsatt iverksetting av planvedtaket 

Plan- og bygningsetaten sendte brev til klager den 05.09.2016 om at klagen var mottatt, og 

informerte om at vi ikke gir planvedtaket utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. 

Dette innebærer at reguleringsplanen har rettsvirkning, og vi kan gi tillatelse til tiltak i henhold til 

ny reguleringsplan før klagen er ferdigbehandlet. Tiltak som ikke er søknadspliktige kan også 

settes i gang. Begrunnelsen for at klagen ikke gir utsatt iverksetting av planvedtaket, er at 

kommunen har fulgt saksbehandlingsreglene og at alle forhold i klagen er vurdert i den politiske 

behandlingen. Vi viser også til brevet Skøyen Vel sendte til Byutviklingskomiteen (BUK), dato 

06.05.2016, og til befaringen BUK hadde på planområdet samme dato, der Skøyen Vel deltok og 

formidlet sine standpunkt.  

Plan- og bygningsetatens vurdering av klagen 

En planvurdering innebærer at ulike og til dels motstridende interesser, både samfunnsinteresser 

og enkeltindividers interesser, veies mot hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha 

negative konsekvenser for den enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Spørsmålet er 

om kommunens vedtak baserer seg på relevante og saklige reguleringsmessige hensyn, og om 

kommunens skjønn synes å være basert på tilstrekkelige opplysninger av saken og påfølgende 

forsvarlig vurdering.  

Fortetting i kollektivknutepunkt og bymessig tomteutnyttelse står i denne saken opp mot 

naboenes interesser av å sikre det eksisterende og fremtidens bomiljø.  

1.anførsel i klagen:  

Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn», har krav om godkjent 

områderegulering før utbygging tillates i Skøyenområdet, men med mulighet for unntak fra dette 

kravet for tiltak og planer som er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 

for øvrig. Dette hjemles i kommuneplanens § 3.1 punkt 3: « tiltak herunder detaljreguleringer, 

som ikke vanskeligjør påfølgende regulering og utbygging, og som er i samsvar med 

kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for øvrig, kan godkjennes av kommunen før det 

foreligger vedtatt områderegulering» (Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, 

grønn», juridisk arealdel s. 19). Kommunens vurdering av at detaljreguleringsforslaget kunne 

behandles i forkant av områdereguleringen, var at forslaget ivaretar de overordnede føringene og 

det ivaretar framtidig god utnyttelse for øvrige deler av kvartalet, blant annet for mulig 

boligbebyggelse. Planforslaget for Drammensveien 149 er vurdert opp mot Plan- og 

bygningsetatens forslag til «Byplangrep Skøyen» (fra juni 2015) som er utarbeidet som del av det 

pågående arbeidet med områdereguleringen (vedlegg 12). «Byplangrep Skøyen» er ikke juridisk 

bindende. Forutsetningen for en helt annen og mye større tomteutnyttelse enn det som ligger i 

rammene for Skøyen i kommunedelplanen, er utbygging av Fornebubanen, utvikling av en 

flerfunksjonell arealbruk og godt utbygget offentlig rom-struktur. 
 

Det er i saken ikke snakk om dispensasjon, men unntaksbestemmelsen § 3.1 punkt 3 i 

kommuneplanen muliggjør vedtaket av detaljregulering for Drammensveien 149, og vedtaket er 

derfor lovlig. 

  

Bebyggelsens høyder er nøye vurdert både i sakens fremstilling (vedlegg 8, s.75-76, 

saksfremstilling til politisk behandling, dok. 241 fil nr. 2) og i «Byplangrep Skøyen» (vedlegg 12, 

s. 34-41, dok. 241 fil nr. 16). Det samme er sol/skyggeforhold (Saksfremstilling til politisk 
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behandling s. 35-38 og i Byplangrep Skøyen s. 38-39), trafikk (Byplangrep Skøyen, s.42-49 og i 

Trafikkanalyse Drammensveien 149 – 1, dok. 241 fil nr. 15) og forurensning 

(Luftkvalitetsutredning, dok. 241 fil nr. 12).  

2. anførsel i klagen: 

Overordnede planer er lagt til grunn i vurderingen av detaljregulering av Drammensveien 149.  

Folkehelseplan for Oslo 2013 – 2016 ble vedtatt av bystyret januar 2013. Folkehelseloven legger 

vekt på tverrfaglighet, planforankring og det at loven skal støtte opp under en bærekraftig 

utvikling. Folkehelsearbeidet er knyttet direkte opp mot plan- og bygningsloven der arbeidet blant 

annet er hjemlet i § 3 gjennom å legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode 

bomiljøer og gode oppvekst og levekår. Definerte folkehelseutfordringer brukes som grunnlag for 

drøftinger i forbindelse med kommunens planstrategi. Det skal sikres at byutvikling står i forhold 

til definerte folkehelseutfordringer (Folkehelseplan for Oslo 2013 – 2016 s.10 og 11). 
 

Temaet folkehelse er behandlet i Kommuneplan 2015, hvor det som grunnlag for vurdering av 

konsekvenser for folkehelse er tatt utgangspunkt i gjeldende lover, nasjonale og kommunale 

føringer og tilgjengelig statistikk (Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn», 

juridisk arealdel side 91). Oslo kommunes byutviklingsstrategi uttrykker at det i et 

folkehelseperspektiv er viktig at areal- og transportplanleggingen bidrar til å skape og 

opprettholde gode nærmiljøer, med mulighet for aktivitet og rekreasjon gjennom å redusere lokal 

luftforurensning og støy, styrke den blågrønne strukturen, styrke gate- og byromsstrukturen og 

bidra til økt fysisk aktivitet (Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn», juridisk 

arealdel side 38). Temaer som klimavennlig byutvikling, tilretteleggelse for et tilstrekkelig antall 

boliger, skoler, barnehager, sykehjem, kulturinstitusjoner og idrettsanlegg med god kvalitet, 

sikring av tilgang til grønne arealer (parker, lekeområder) og tilrettelegging av trygge og 

funksjonelle ferdselsårer for myke trafikanter (gående og syklende), er temaer hvor 

folkehelseperspektivet kommer inn i plan- og byggesaker. 

De temaene som er nevnt over og som bidrar positivt i et folkehelseperspektiv, er temaer som er 

behandlet i detaljreguleringssaken for Drammensveien 149. Skøyen vel nevner temaer som gode 

uteområder, tilstrekkelig uteareal og andre miljøkrav for boligene som skal etableres. Følgende 

temaer (av temaer som er nevnt over) er blant andre behandlet i saken: 

 Klimavennlig byutvikling: Knutepunktbasert byutviklingsstrategi, boligbygging med 

kvalitet og variasjon og vekst i persontransport som tas med kollektivtrafikk, sykling og 

gange er viktige satsningsområder for kommunen hva gjelder klimavennlig byutvikling 

(Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn», samfunnsdel og 

byutviklingsstrategi s. 34 - 35). Kommunen mener at planforslagets alternativ 2 er i tråd 

med overordnede føringer som definerer Skøyenområdet som et kollektivknutepunkt som 

skal utvikles bymessig og med høy tomteutnyttelse (vedlegg 2, Byrådssak 68/16 dok nr. 

246 fil. nr 7).  

Bystyret bemerker (vedlegg 3 s. 8, saksfremlegg dok. nr. 246 fil nr. 6) at skal man møte de 

klimautfordringer og befolkningsprognoser vi står ovenfor, må det bygges tettere nær 

sentrale kollektivknutepunkter. Å legge konsentrasjoner av arbeidsplasser, boliger og 

næring nær kollektivknutepunkter reduserer personbiltrafikk og dermed klimautslipp. 

Byrådet var derfor svært positiv til at planforslaget legger opp til en transformasjon av 

dagens parkeringsplass til bebyggelse med høy utnyttelse og tetthet. 
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 Offentlig romstruktur: Det er i planforslaget for Drammensveien 149 lagt vekt på kvalitet i 

offentlig romstrukturen, inkludert godt samspill med Sofienlundparken (vedlegg 2, 

Byrådssak, dok. nr. 246, fil.nr. 7 s. 6). Byrådet bemerker at gode offentlige byrom i 

kollektivknutepunktet er viktig premiss for å anbefale høyere tomteutnyttelse (vedlegg 2, 

Byrådssak, dok. nr. 246, fil.nr. 7 s. 8). Planforslaget har rekkefølgebestemmelser for å 

sikre nødvendig utbygging og opprusting av offentlige byrom og for å sikre delbidrag til 

gjennomføring av Fornebubanen som er grunnleggende forutsetninger for forslagets høye 

tomteutnyttelse (vedlegg 2, Byrådssak, dok. nr. 246, fil.nr. 7  s. 2 og s. 16-17). Den nye 

bebyggelsen skal bidra til byliv og aktiviteter (vedlegg 8, Plan- og bygningsetatens 

saksfremstilling dok. 241 fil nr. 2 s 74).  

 

 Tilrettelegging av boliger: Det er lagt opp til flerfunksjonell arealbruk med boliger og 

boligkvalitet for disse, med særlig hensyn til gode solforhold og skjerming av støy 

(vedlegg 8, Plan- og bygningsetatens saksfremstilling dok. 241 fil nr. 2 s 75). 

Uteoppholdsarealet er vurdert med bakgrunn i Plan- og bygningsetatens norm for felles 

leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo. Normen er spesielt utviklet 

med hensyn til at kvalitet på uteoppholdsarealer sikres (vedlegg 13, Plan- og 

bygningsetatens utearealnorm).  

Det vises til Byrådssak 68/16 av 28.04.2016 og Plan- og bygningsetatens saksfremstilling for 

vurdering av alle overnevnte temaer.   

Planforslaget er også nøye utredet med hensyn til en rekke andre temaer som berører 

folkehelseperspektivet, det kan nevnes lokalklima, grønnstruktur, støy, grunnforhold og 

forurensning i grunnen, sosial infrastruktur, konsekvenser for barn og unge, universell utforming 

etc. (se vedlegg 8, og sakens dok. nr. 241 fil nr. 9, 10, 11, 13 og 14).  

Saksbehandlingen av planforslaget 

Spørsmålet er så om kommunen har gjort feil i saksbehandlingen av planforslaget som tilsier at 

planvedtaket ikke er gyldig. Etter en gjennomgang av sakshistorikken og sakens dokumenter kan 

vi ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  

Konklusjon 

Plan- og bygningsetaten kan ikke se at klagen tar opp nye forhold som gir grunnlag for å endre 

kommunens vurdering. Vi mener at vurderingene som er gjort baserer seg på relevante og saklige 

reguleringsmessige hensyn. Forholdene som er omtalt i klagesaken er tilstrekkelig opplyst. Vi kan 

heller ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil som gjør at reguleringsvedtaket ikke er gyldig.  

Plan- og bygningsetatens anbefaling 

Vi anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
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Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for områdeutvikling 

Fjordby 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 07.11.2016 av: 

 

Målfrid Nyrnes - enhetsleder 

Andreas Vaa Bermann - avdelingsdirektør 

 

 

Kopi (uten vedlegg) sendt: 

Klager: 

SKØYEN VEL, v/Eivind Bødtker, Postboks 9, 0212 OSLO, eh@scanteam.no 

 

Forslagsstiller: 

Advokatfirmaet Hammervold Pind, anders.pind@hammervoldpind.no 

DRAMMENSVEIEN 149 NYBYGG AS, c/o Orkla ASA Postboks 423 Skøyen, 0212 OSLO 

AS Civitas, Grubbegata 14, 0179 OSLO, post@civitas.no 

 

Vedlegg: 

Vedlegg i sak 201209181-254 

Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 

1 

Klagesak til avgjørelse av 

Fylkesmannen 

(Dette dokument) 
  

1_Klagesak til avgjørelse av 

Fylkesmannen 

2 Byrådssak 6816 
Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 2_Byrådssak 6816 

3 Saksfremlegg 
Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 3_Saksfremlegg 

4 
Reguleringsbestemmelser 

med påtegning 

Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 

4_Reguleringsbestemmelser 

med påtegning 

5 
Reguleringskart med 

påtegning 

Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 

5_Reguleringskart med 

påtegning 

6 
Protokoll fra bystyret 

15.06.2016 

Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 

6_Protokoll fra bystyret 

15.06.2016 

7 
BUKs behandling 

25.05.2016 

Byrådsavdeling for 

byutvikling 
23.06.2016 

7_BUKs behandling 

25.05.2016 

8 
Saksfremstilling til politisk 

behandling 
. 28.01.2016 

8_Saksfremstilling til politisk 

behandling 

9 Klage på vedtak SKØYEN VEL 04.07.2016 9_Klage på vedtak 

10 Uttalelse til klage 
DRAMMENSVEIEN 

149 NYBYGG AS 
19.09.2016 10_Uttalelse til klage 

11 Kommentar SKØYEN VEL 11.10.2016 11_Kommentar 

12 Byplangrep_Skoyen 
  

12_Byplangrep_Skoyen 

13 Utearealnormer 
  

13_Utearealnormer 

mailto:eh@scanteam.no


Saksnr: 201209181-254 Side 8 av 8 

 

 

 

 

 


	Oppsummering av saken
	Beskrivelse av klagen
	1. Skøyen Vel, klage datert 04.07.2016.

	Plan- og bygningsetatens kommentar til klagen
	Forslagsstillers kommentar til klagen
	Plan- og bygningsetatens vurdering av utsatt iverksetting av planvedtaket
	Plan- og bygningsetatens vurdering av klagen
	Saksbehandlingen av planforslaget
	Konklusjon
	Plan- og bygningsetatens anbefaling

