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SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA ESPEN OPHAUG (V) - 

HEGDEHAUGSVEIEN 26 

 

Jeg viser til spørsmål fra Espen Ophaug i e-post datert 14.05.2018 vedrørende Hegdehaugsveien 

26. 

 

Spørsmål: 

På byutviklingskomiteens befaring i Homansbyen 9.mai ble det opplyst at Hegdehaugsveien 26 

"etter en konkret vurdering" er unntatt forslaget om midlertidig forbud mot tiltak i området. Det er 

noe uklart hva denne konkrete vurderingen er. Unntaket virker svakt begrunnet. Hegdehaugsveien 

26 ligger midt i området, og grenser direkte opp til den eldre, bevaringsverdige delen av området. 

Slik jeg har forstått det var det planene for Hegdehaugsveien 26 som utløste arbeidet med 

mulighetsstudien "Lille Homansbyen" og senere forslaget om midlertidig forbud mot tiltak. Jeg 

ber om PBEs konkrete vurdering, Byantikvarens vurdering og byrådets vurdering knyttet til 

Hegdehaugsveien 26 og at den eiendommen ikke er omfattet av det midlertidige forbudet mot 

tiltak. 

 

Spørsmålet er forelagt Plan- og bygningsetaten for konkret vurdering og Byantikvaren for 

vurdering. Etatene har gitt sine vurderinger i brev datert henholdsvis 30.05.2018 og 25.05.2018. 

Brevene følger vedlagt i det jeg viser til disse.  

 

Jeg støtter Plan- og bygningsetatens vurdering og begrunnelse for hvorfor Hegdehaugsveien 26 er 

holdt utenfor vedtaket av 04.05.2018 om midlertidig forbud mot tiltak. 

 

 

 

 

 

Godkjent elektronisk 
Hanna E. Marcussen 

byråd for byutvikling 
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Vedlegg: 1. Spørsmål til byrådet fra Espen Ophaug(V) - Hegdehaugsveien 26 

2. Begrunnelse fra PBE for hvorfor Hegdehaugsveien 26 er holdt utenfor vedtak om 

MFT 

3. Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - Kvartalet mellom Parkveien, 

Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien, Byantikvarens vurdering 

Kopi til: Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO 

Espen Ophaug (V),   

Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO 

 


