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SEMINAR 26. NOVEMBER 

Hold av datoen 26. november for et 

seminar om PBEs nye planprosess. 

 

Plan- og bygningsetaten har nylig lagt 

om sine planleggingsprosesser i ret-

ning av større effektivitet og kortere 

behandlingstid. Dette er utmerket.  

KUV vil også berømme PBE for å ha 

etablert gode systemer for elektronisk 

tilgjengelighet av plan- og byggesak-

dokumenter. Systemene Plansaker og 

Saksinnsyn gir allmennheten mulighet 

til å følge med i det som skjer.  

Vi er imidlertid meget opptatt av at 

effektiviseringen ikke skal føre til at 

allmennhetens muligheter til å kom-

mentere og medvirke i plansaker blir 

svekket. Temaet vil bli tatt opp på 

seminaret tirsdag 26. november  

kl. 18.00 i Plan- og bygningsetatens 

lokaler i Vahls gt. 1.  

 

Hvordan kan vellene spille en aktiv 

rolle i planprosessene? 

Når og hvorledes kan vellene komme 

med kommentarer og innspill? 

Presentasjoner fra PBE etterfulgt av 

debatt. Innlegg også fra NIBR-forsker 

Gro Sandkjær Hanssen om situasjonen 

generelt i Norge. 

Forhåndspåmelding innen  

20. november pr. e-post til 

post@kuv.no 

 

Vi viser ellers til innlegg fra KUV om 

temaet medvirkning i Aftenposten  

28. august i år. Se innlegget på 

hjemmesiden vår: 

www.kuv.no 

 

 

FJORDBYPARKEN  

PÅ FILIPSTAD 

Det ble holdt et meget godt besøkt 

folkemøte 3. september for å disku-

tere Fjordbyparken på Filipstad. Dette 

er et alternativt konsept til Plan- og 

bygningsetatens forslag til område-

reguleringsplan.  

 
Folkemøte Filipstad. 
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ytterligere endringer ved senere 
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KONTINGENT 2013 
Vi minner om kontingenten for 2013 

for de som fortsatt ikke har betalt.  

Kr 400,- bes innbetalt til KUVs konto 

1607 51 17 918  

Trivsel på Nordstrand. 
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Fjordbyparkens forslag vil være til 

glede for hele byen og gir: 
 
– En mye større park og bedre  

tilknytning til turveinettet langs 

sjøfronten. 

– Mindre trafikk på gateplan gjennom 

bydelen idet trafikken fra Ring 1 

legges ned i en tunnel. 

– Bedre tilpassing av fergeterminalen 

og bedre siktakser gjennom 

bydelen. 

 

Det er fortsatt litt ulike meninger 

blant politikerne. Styringsgruppen for 

Fjordbyparken ønsker å å få sitt 

alternativ videre utviklet slik at det 

kan vurderes på lik linje med PBEs 

forslag. Frogner Bydel støtter arbeidet 

med kr 20.000,- i år. 

 

I styringsgruppen for Fjordbyparken 

deltar bl.a. Oslo Byes Vel, Naturvern-

forbundet Oslo og Akershus, Skarpsno 

og Gimle Vel, Ruseløkka / Skillebekk 

beboerforening og KUV.  

www.fjordbyparken.no 

 

KOMMUNEPLANER M.M. 

– Kommuneplanens (2013 – 2030) 

juridisk bindende arealdel er ventet 

fremlagt høsten 2013. Først må 

planstrategien god-kjennes av 

Miljøverndepartementet. Så skal 

Kommuneplanen legges ut til 

offentlig ettersyn.  

– Plansamarbeidet mellom Oslo og 

Akershus legges ut til offentlig etter-

syn våren 2014, og planen skal 

vedtas høsten 2014. 

– Grøntplanen for Oslo ligger fortsatt 

på vent i byrådsavdeling for by-

utvikling. 

 

 

OSLOBUDSJETTET FOR 2014 

Byrådet har lagt fram sitt budsjett-

forslag for 2014 og økonomiplan fram 

til 2017. KUV har gått gjennom deler 

av budsjettet for å se hva som kan ha 

interesse for vellene.  

 

Hovedsignalet er at befolknings-

veksten framover vil føre til sterk 

satsing på kommunens kjerneopp-

gaver; skole, barnehage, sykehjem og 

omsorg+, kollektivtransport, kommu-

nale boliger. Lokalt vil vellene kunne 

møte forslag om utbygging av udispo-

nerte arealer eller omreguleringer, 

særlig i indre by.  

 

Det står navngitt hvilke skoler og 

sykehjem som skal bygges/rehabili-

teres. Kommunen skal kjøpe opp flere 

kommunale boliger, og søke å spre 

den kommunale boligmassen bedre 

rundt i byen.  

 

Byrådet vil stimulere kollektivtran-

sporten ytterligere. I budsjettforslaget 

gjennomgås de store grepene som  

nå planlegges. Sykkelsatsingen skal 

videreføres.  

 

Det navngis hvilke traseer som 

prioriteres i 2014. Ellers så omtales 

bl.a. videreføring av Groruddals-

satsingen, trygghetsskapende tiltak, 

torg og møteplasser, nullutslipp av 

klimagasser. 
 

 
Oslo kommune planlegger for at befolkningen skal 

vokse med 200.000 innbyggere frem til 2030. 

 

De mest aktuelle områdene for 

boligutvikling nevnes: Filipstad, 

Kvadraturen, Bjørvika, Ensjø, Løren, 

Økern, Ulven, Vollebekk. Det vil også 

skje en fortetting og transformasjon 

av næringsområder. Intensjonen er 

ikke å flytte markagrensen eller 

berøre friområder og grønne lunger. 

BYMILJØETATEN – APP 

I forrige utgave av vårt nyhetsbrev 

hadde vi en utførlig artikkel om 

Bymiljøetaten (BYM). Vi har sett svært 

positive tilbakemeldinger på de nye 

Appene – «BYMelding» og «Rusken», 

og vil derfor slå et ekstra slag for at 

disse blir brukt av vellene. Disse verk-

tøyene er enkle i bruk. 

 

 
 

Med «BYMelding» kan du melde fra 

om mangler – dårlig eller manglende 

klipping, feiing av gater, snømåking, 

strøing, manglende lyspærer osv. 

Appen sender informasjonen direkte 

til entreprenør og gir deg kjappe svar.  

 

Rusken har også lansert sin App 

«Rusken». Den gir deg mulighet til å 

melde fra om tagging og forsøpling. 

Du finner Appene i App Store eller 

Google play. Du kan selvfølgelig også 

rapportere feil og mangler direkte  

fra din PC. Bymiljøetaten inviterer  

oss til å delta og «oppdra» byens 

entreprenører. 

Melding om feilparkerte biler og 

manglende lys i lysløyper må du fore-

løpig legge inn via PC – se link neden-

for. Bymiljøetaten har ellers en flott 

internettportal med mye nyttig infor-

masjon. Som et eksempel ta en titt på 

det moderne Oslokartet med informa-

sjon om friluft, støy og mye mer.   

Start her: 

www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no 

 

 

ANSKAFFELSESPORTALEN 

De fleste kommunale oppgaver ut-

føres nå av entreprenører. Mange vel 

kan derfor ha fordel av å følge med på 

hva som legges ut på 

www.oslo.kommune.no/anskaffelser 
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Her legges forskjellige oppdrag ut på 

anbud. Man kan her oppdage kommu-

nale tiltak i nærområdet før de er 

alminnelig kjent. Man kan også følge 

med på hva kommunen anser som 

nødvendige oppgaver når det gjelder 

f.eks. brøyting eller stell av grønt- 

områder. En slik konkurranse var  

Skjøtsel av parker 2012–2014,  

i bydelene Gamle Oslo, Sagene og  

St. Hanshaugen. 

I driftsbeskrivelsen over 250 sider får 

man detaljerte beskrivelser av hva 

som forventes i hvert enkelt park-

område. Det gir også mulighet for  

å påvirke kravene som stilles til entre-

prenøren i neste anbudsrunde.  

 

For å åpne dokumentene må man 

logge seg på. Dette krever en e-post- 

adresse og et organisasjonsnummer. 

Dette lar seg løse enten ved at vellet 

registrerer seg i frivillighetsregisteret 

og får eget organisasjonsnummer, 

eller ved at man får bruke et av med-

lemmenes organisasjonsnummer.  

 

 

VEI- OG KOLLEKTIV-

UTBYGGING 

Nasjonal transportplan og Oslopakke 3 

er helt avgjørende planer for samferd-

selsutbyggingen i Oslo og Akershus. 

Oslopakke 3 strekker seg fram mot 

2032. Dette dreier seg om de store 

grepene for vei- og kollektivutbygging 

med tilhørende drift i de to fylkene. 

Det utarbeides handlingsprogrammer 

i tilknytning til Oslopakke 3. Her kan 

det komme tiltak som kan berøre eget 

boområde mer direkte. Se: 

www.vegvesen.no 

 
 

HØYBRÅTEN VELFORENING  

– RETTSLIG KLAGEINTERESSE 

Høybråten velforening sendte en 

formell klage på Plan- og bygnings-

etatens (PBE) vedtak i en byggesak.  

PBE stilte en rekke spørsmål for å  

vurdere av om velforeningen hadde 

rettslig klageinteresse etter forvalt-

ningslovens § 28. Velforeningen  

 

besvarte spørsmålene, og PBE fant ut 

at velforeningen tilfredsstilte kravene 

til å ha rettslig klageinteresse. Stikkord 

er vellets formålsparagraf, grad av 

representativitet/antall medlemmer, 

grad av aktivitet osv.  

 

Brevet med de juridiske vurderingene 

har allmenn interesse for velforen-

inger og ligger på KUVs nettside: 

www.kuv.no 

 

VALGMØTE I REGI AV 

GRORUD MILJØFORUM 

Groruddalen miljøforum som organi-

serer vellene i Groruddalen avholdt 

27. august et vellykket valgmøte.  

Møtet ble arrangert i nært samarbeid 

med Akers avis Groruddalen. De aller 

fleste partiene stilte med toppolitikere 

fra Oslolistene; f.eks. Jan Bøhler, 

Nicolai Astrup, Ola Elvestuen, Peter N. 

Myhre. Det møtte ca. 100 personer. 

Hovedtemaene var samferdsel, 

befolkningsutvikling i dalen og videre-

føring av Groruddalssatsingen. 
 

ROMSÅS VEL? 

Det er fremmet forslag om å danne et 

Romsås vel som ledd i oppfølgingen av 

områdesatsingen på Romsås. Det er 

avholdt en konferanse med 30-40 

deltakere, hvor 2 fra KUVs styre inn-

ledet. Bydel Grorud støtter initiativet. 

Det ble dannet et interimstyre som i 

løpet av høsten skal avklare hva man 

ønsker. Avveiningene går om man skal  

formalisere seg som et vel som i 

hovedsak vil bestå av borettslag, eller 

om man skal danne en bredere og mer 

uformell paraplyorganisasjon. 

 

FORSKNING 

 
 
Senteret som hører inn under Institutt 

for samfunnsforskning i Oslo, har i år 

avsluttet et 5 års program med forsk-

ning på frivillighet. Vi vil anbefale 

sluttrapporten: «Frivillighet i Norge. 

Senterets sluttrapport etter 5 år.»   

Selv om forskningen ikke spesielt 

dreier seg om velforeninger, er det 

mye nyttig kunnskap om frivillighet 

generelt.  

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD 2013 

KUV har fått avslag fra Oslo kommune 

på søknad om driftsstøtte. Denne 

gangen søkte vi på ordningen Tilskudd 

til frilufts- og naturvernorganisasjoner 

under Bymiljøetaten/byråden for miljø 

og samferdsel, men KUV falt tydeligvis 

utenfor denne ordningen.  

 

Det finnes ingen tilskuddsordning 

innenfor byutvikling/plansaker/by-

omfattende nærmiljøarbeid som vi 

kan søke på.  

 

Dette betyr at KUV framover er helt 

avhengig av kontingentinntekten fra 

medlemmene. Vi har ingen annen  

fast inntekt utover denne. Vi har  

ellers kr 20 000 i støtte fra Plan-  

og bygningsetaten til fordeling av 

reguleringsplaner til vellene. 

 

 

AKERSBORG VEL 

Akersborg vel er 75 år. De har i 2013 

utgitt en jubileumsbok med tittel «Vår 

lille grend». Akersborg ligger på 

Ullevål mellom hagebyen og syke-

huset. (Boka er omtalt i St. Halvard  

nr. 2-2013 – utgitt av Oslo Byes Vel). 
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PRESENTASJONER AV VEL 

Vi søker å presentere to vel i hvert 

nyhetsbrev. 
 

RØA VEL  
ved Jan T. Herstad 

 

Røa Vel dekker området øst for 

Lysakerelven, syd for Bogstad 

Camping og nord for Ullernåsen, og 

grenser mot Hovseter i øst. Området 

har rundt 3000 husstander hvorav ca. 

halvparten er medlemmer i vellet. Røa 

Vel feirer sitt 100-årsjubileum i 2014. 

Vårt motto er å jobbe med saker som 

er «til beste for Røa». Vi legger vekt  

på et godt samarbeide med lokale 

partnere som bydelens administrasjon 

og politikere, skoler, nabovel og 

foreninger. For å styrke dette sam-

arbeidet arrangerer vi hvert år et 

gemyttlig nettverksmøte med rundt 

50 nøkkelpersoner i vårt område. Her 

skapes gode relasjoner og gode idéer. 

 

Av aktuelle saker nevnes bl.a: 
 
– Den årlige og vårlige rydde- og  

containeraksjonen hvor kompri-

matorbiler tar imot avfall gratis for 

medlemmene. 

– Oppføringen av Røa Bad – forventet 

ferdig i 2014. 

– Grønne lunger, store og små, er et 

viktig element i vår trivsel. Vi har et 

tett samarbeid om stell med 

bydelen og Bymiljøetaten. 

– Trafikk er også et viktig tema for 

oss. Den store gjennomgangs-

trafikken til og fra Bærum er svært 

uheldig for trivsel på Røa. Røa Vel 

har i mange år jobbet med planene 

om «Røatunnelen». På tross av gode 

signaler og forprosjektpenger avsatt 

i Oslopakke 3 lever vi fortsatt i det 

uvisse i et ulendt politisk terreng. 

– Kulturhus på Røa. Vi ser for oss et 

tilbygg til dagens Samfunnshus Vest 

som kan romme storsal og andre 

bekvemmeligheter for et aktivt 

kulturliv.  

– Vår årsrapport trykkes i farger  

og deles ut til alle husstander i 

distriktet. Se: www.roa-vel.no 

 
 

BJERKE STORVEL  
ved Erik Bjelde (leder) 
 
Bjerke Storvel er en politisk uavhengig 

paraplyorganisasjon for velforeninger, 

borettslag og sameier i Bjerke bydel.  

 

Storvellets formål er å skape et godt 

miljø, trivsel og trygghet for barn  

og unge, voksne og eldre beboere i 

Bjerke bydel. Vi er opptatt av å bevare 

grønne lunger, få redusert støy- og 

trafikkplager og skaffe oss innflytelse 

når viktige avgjørelser skal tas i saker 

som opptar folk flest. 

 

Vi får tilsendt saksliste med vedlegg til 

bydelsmøtene, til møtene i Miljø- og 

Samferdselskomiteen og i Kultur- og 

oppvekstkomiteen. Vi møter jevnlig 

opp til disse møtene og avgir muntlige 

og skriftlige uttalelser om aktuelle 

saker på vegne av våre medlemmer. 

Gjennom høringsuttalelser forsøker vi 

å påvirke både lokale og sentrale poli-

tikere og kommunale instanser til å ta 

beslutninger som beboerne i vår bydel 

er tjent med. 

 

Bjerke Storvel administreres av et 

styre på 7. Det er pr. i dag 28 

velforeninger, borettslag og andre 

bosammenslutninger tilknyttet Bjerke 

Storvel. Medlemsskapet koster kr 600 

for alle.                                                                                                   

 
 

Medlemsskap i KUV betyr ... 

 
• At ditt vel støtter det arbeidet KUV gjør i Oslo 

 

• At vi etter avtale med Plan- og bygningsetaten  

   videresender de relevante reguleringsplanene  

   vi får tilsendt 

 
• At KUV kan opptre på vegne av vellene i saker av 

   felles interesse. Sammen er vi sterkere enn enkeltvis 
 
• At ditt vel få hjelp til å bli hørt og sett 
 
• At ditt vel får tilsendt nyhetsbrev pr. mail 

Er ditt vel medlem?  Se www.kuv.no Innmelding ordnes med e-post til: post@kuv.no 
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