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Klage over Plan- og bygningsetatens vedtak om 
midlertidig forbud mot tiltak – Kvartalet mellom 
Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og 
Uranienborgveien (Camilla Collets kvartal)  

Sammendrag 

Plan- og bygningsetaten fattet den 04.05.2018 vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for 

kvartalet mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien (Camilla 

Collets kvartal). Det midlertidige forbudet mot tiltak gjelder eiendommene:  

Gnr 214/bnr 88, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 233, 234, 236, 238, 260, 261, 262, 263, 388, 390, 391, 

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398.  

Gnr 214/bnr 90, Hegdehaugsveien 26 er etter en konkret vurdering ikke omfattet av det 

midlertidige forbudet mot tiltak.  

Vedtaket er påklaget av Homansbyen Vel v/leder Pål Klouman i klage datert 12.05.2018, av 

Sameiet Uranienborgveien 7 v/Finn Bryde, Sameiet Uranienborgveien 9A v/Brita Nyquist, 

Sameiet Uranienborgveien 9C v/Siv-Iren Velmar, Sameiet Uranienborgveien 11A v/Hanne 

Kristin Berg, Sameiet Uranienborgveien 11B v/Ole K Simensen, Sameiet Uranienborgveien 

11C v/Hjalte Rognså og Sameiet Oscars gate 26 v/Kristin Zeiner-Henriksen i samlet klage 

datert 14.05.2018, av Sameiet Uranienborgveien 11 Nord v/ Aud Grandaunet, Hjalte Gill 

Rognså og Harald Chr. Aartun i klage datert 16.05.2018, av Fortidsminneforreningen 

v/fagkonsulent Linn Marie Krogsrud i klage datert 18.05.2018, av Parkveien 27-31 ANS 

v/Sverre Landmark i klage datert 24.05.2018, av ALLGRØNN Forum for stedsutvikling 

v/leder Erling Okkenhaug i klage datert 24.05.2018, av Cochs Pensjonat AS v/daglig leder 

Anna Gyril Skram Olivares og medeier Isak Skram i klage datert 25.05.2018 og av Eidis 

Huseby eier av Hegdehaugsveien 28 og 30 i klage datert 22.06.2018. 
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I klagene anføres det i hovedsak at det er viktig at områdeplanleggingen blir helhetlig og at 

det blir feil samt urimelig forskjellsbehandling å utelate Hegdehaugsveien 26 fra midlertidig 

forbud mot tiltak.  

Klagene anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saksfremstilling 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommene er regulert til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplanen 2015 – Oslo 

mot 2030, vedtatt 23.09.2015. Deler av Hegdehaugsveien 30 B, 32 og 32 B er i tillegg avsatt som 

utviklingsområde U4 (strøksgater) i kommuneplanen.  

Hoveddelen av eiendommene innenfor kvartalet er omfattet av tidligere reguleringsplan 

«Soneplan» for indre by, S-2255, vedtatt 28.07.1977. Denne reguleringsplanen er i sin helhet 

opphevet på de berørte eiendommene, jf. kommuneplanen vedlegg 5.  

Oscars gate 26 B og 28 B, er regulert til spesialområde bevaring (bolig) gjennom reguleringsplan 

S-3307 «Bevaringsplan for Homansbyen», vedtatt 08.04.1992.  

Et om lag 4 meter bredt belte mot veiregulert Oscars gate, tilhørende eiendommene Oscars gate 

26 og 30, og Hegdehaugsveien 32 og 32 B, er regulert til forhage under spesialområde bevaring 

(boliger) gjennom reguleringsplan S-3307 «Bevaringsplan for Homansbyen», vedtatt 08.04.1992.  

Deler av eiendommen som vender mot Oscars gate, Uranienborgveien, Parkveien, samt 

Hegdehaugsveien 25, befinner seg i et område med nasjonale kulturminneinteresser. 

Eiendommene Parkveien 27, 29 og 31 befinner seg i et område med avklarte nasjonale 

kulturminner. Dette følger av kommuneplanens arealdel med tilhørende temakart T5 for 

kulturminnevern (datert 04.03.2015).  
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Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 

Plan- og bygningsetaten fattet den 04.05.2018 vedtak om midlertidig forbud mot tiltak (MFT) for 

kvartalet mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien (Camilla 

Collets kvartal). Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1, som har 

følgende ordlyd: 

«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan 

den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan 

vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.»  

Vedtaket var foranlediget av at Byrådsavdelingen for byutvikling, med bakgrunn i 

kulturminnefaglig innspill, så behov for at det ble utarbeidet en samlet plan for kvartalet mellom 

Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien. Vurderingen kom på bakgrunn 

av forslag fra Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus. Byantikvaren har også uttalt at en 

helhetlig regulering vil være heldig for å ivareta de høye kulturminnene i kvartalet. Hensynet bak 

en helhetlig plan for kvartalet er å ivareta kulturminneverdier og kvaliteter i eksisterende 

bebyggelse, samtidig som en i sammenheng skal se utviklingsmulighetene i området. Ved brev av 

22.01.2018 (knyttet til etatens saksnummer 201718414) fra Byrådsavdelingen for byutvikling, er 

Byantikvaren gitt oppdraget med å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for kvartalet.  

Vedtaket ble varslet 24.01.2018. 

Vedtaket gjelder for eiendommene gnr 214/bnr 88, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 233, 234, 236, 238, 

260, 261, 262, 263, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398.  

Gnr 214/bnr 90, Hegdehaugsveien 26 er etter en konkret vurdering ikke omfattet av vedtaket.  

Uttalelser fra andre offentlige instanser/annen myndighet 

Byantikvaren har i etterkant av vedtaket kommet med merknader til vedtaket i brev datert 

25.05.2018. Byantikvaren presiserer at de ikke har formell klageadgang, men ønsker likevel å 

kommentere vedtaket, og viser herunder til brev fra Byrådsavdelingen for byutvikling av 

15.05.2018 hvor det fremgår at Byrådsavdelingen for byutvikling ønsker Byantikvarens vurdering 

av vedtaket.  

Byantikvaren viser til at hensikten med et midlertidig forbud mot tiltak for hele kvartalet må være 

å sikre at tiltak ikke gjennomføres i strid med reguleringsintensjonen før reguleringsplanen er 

kommet til vedtak. Byantikvaren er derfor av den oppfatning at det er uheldig at et så vidt 

omdiskutert prosjekt som Hegdehaugsveien 26 utelates fra forbudet og forskutterer 

sluttløsningen. Det vises også til at det er viktig å forhindre at gode løsninger for planområdet blir 

vanskeliggjort, samt at rammer for både vern og utbygging av området bør diskuteres før 

prosjektet i Hegdehaugsveien 26 godkjennes. Dersom en kommer til at prosjektet er i tråd med 

intensjonene for planarbeidet, vil et midlertidig forbud ikke være til hinder for at byggesaken kan 

fremmes uavhengig av planen.  

Klager  

Plan- og bygningsetaten (PBE, etaten) mottok klage datert 12.05.2018 fra Homansbyen Vel 

v/leder Pål Kloumann, klage datert 14.05.2018 fra Sameiet Uranienborgveien 7 v/Finn Bryde, 

Sameiet Uranienborgveien 9A v/Brita Nyquist, Sameiet Uranienborgveien 9C v/Siv-Iren Velmar, 

Sameiet Uranienborgveien 11A v/Hanne Kristin Berg, Sameiet Uranienborgveien 11B v/Ole K 
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Simensen, Sameiet Uranienborgveien 11C v/Hjalte Rognså og Sameiet Oscars gate 26 v/Kristin 

Zainer-Henriksen, klage datert 16.05.2018 fra Sameiet Uranienborgveien 11 Nord v/Aud 

Grandaunet, Hjalte Gill Rognså og Harald Chr. Aartun, klage datert 18.05.2018 fra 

Fortidsminneforeningen v/fagkonsulent Linn Marie Krogsrud, klage datert 24.05.2018 fra 

Parkveien 27-31 ANS v/Sverre Landmark, klage datert 24.05.2018 fra ALLGRØNN Forum for 

stedsutvikling v/leder Erling Okkenhaug, klage datert 25.05.2018 fra Cochs Pensjonat AS 

v/daglig leder Anna Gyril Skram Olivares og medeier Isak Skram og klage datert 22.06.2018 fra 

Eidis Huseby, eier av Hegdehaugsveien 28 og 30.  

Homansbyen vel er en ideell organisasjon som i følge sine vedtekter blant annet har som formål å 

verne og utvikle Homansbyens miljø og karakter, herunder medvirke til bevaring av bebyggelsen 

og bomiljøet. Etaten legger til grunn at Homansbyen vel har en viss interesse i vedtaket, og at de 

dermed har rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klagen er innkommet rettidig, 

jf. fvl. § 29.  

Uranienborgveien 7 (gnr 214/bnr 392), 9A (gnr 214/bnr 393), 9C (gnr 214/bnr 395), 11A (gnr 

214/bnr 396), 11B og 11C (gnr 214/bnr 397), og Oscars gate 26 (gnr 214/bnr 233) er alle 

eiendommer som vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak gjelder for. De klagende sameiene 

anses dermed for å være parter i saken, jf. fvl. § 28. Klagen er innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

Uranienborgveien 11 Nord (gnr 214/bnr 398) er også eiendom som vedtaket om midlertidig 

forbud mot tiltak gjelder for. Sameiet anses dermed for å være part i saken, jf. fvl. § 28. Klagen er 

innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

Fortidsminneforeningen er en frivillig forening som i følge sine nettsider har som mål å være den 

ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet, og som jobber for at verdifulle 

kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden. Etaten legger til grunn at 

Fortidsminneforeningen har en viss interesse i vedtaket, og at de dermed har rettslig 

klageinteresse, jf. fvl. § 28. Klagen er innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

Parkveien 27-31 ANS eier Parkveien 27, 29, 31 og Uranienborgveien 5. Alle disse eiendommene 

er eiendommer som vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak gjelder for. Klager anses dermed 

for å være part i saken, jf. fvl. § 28. Klagen er innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

ALLGRØNN Forum for stedsutvikling er et nettverk som involverer seg i prosjekter for human 

og helhetlig stedsutvikling. Etaten legger til grunn at ALLGRØNN Forum for stedsutvikling har 

en viss interesse i vedtaket, og at de dermed har rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28. Klagen er 

innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

Cochs Pensjonat AS ligger i Parkveien 25 (gnr 214/bnr 260), en av eiendommene som vedtaket 

om midlertidig forbud mot tiltak gjelder for. Etaten legger til grunn at Cochs Pensjonat AS har en 

viss interesse i vedtaket, og at de dermed har rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28. Klagen er 

innkommet rettidig, jf. fvl. § 29.  

Eidis Huseby er eier av Hegdehaugsveien 28 (gnr 214/bnr 92) og 30 (gnr 214/bnr 94). Begge 

eiendommene er eiendommer som vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak gjelder for. Klager 

anses dermed for å være part i saken, jf. fvl. § 28. Klagen er datert 15.06.2018, og er mottatt 

22.06.2018. Vedtaket ble truffet 04.05.2018, og klager mottok underretning om vedtaket. Klagen 

er dermed i utgangspunktet innkommet etter utløpet av klagefristen etter fvl. § 29. Etaten finner 
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imidlertid under tvil å kunne gi oppreisning av klagefristen med hjemmel i fvl. § 31 første ledd 

bokstav b), da det «av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd». Ettersom klager eier to av 

eiendommene som er omfattet av vedtaket, anser etaten vedtaket for å ha særlig betydning for 

parten. Videre bemerkes det at selv om klagebehandlingen vil kunne munne ut i et negativt utfall 

for andre, herunder Hegdehaugsveien 26, er vedtaket påklaget med likelydende klageanførsler i 

øvrige klager som er innkommet før klagefristen utløp, og behandling av denne klagen vil dermed 

ikke være avgjørende for et eventuelt negativt utfall for andre.   

I klagene er det bl.a. anført at: 

• Hegdehaugsveien 26 må ikke unntas fra forbudet mot tiltak eller fra fremtidig 

områdeplanlegging.  

• Unntaket for Hegdehaugsveien 26 er svakt begrunnet. Prosjektet ligger ikke i randsonen 

for en fremtidig plan, men grenser direkte til den eldre, bevaringsverdige del av området. 

En voldsom utbygging av denne eiendommen bryter totalt med formålet i en fremtidig 

felles reguleringsplan.  

• Hadde prosjektet blitt fremmet i tråd med gjeldende regulering og ikke provosert med 

hensyn til høyde, dybde, størrelse og utforming, hadde prosjektet vært godtatt i dag.  

• Å unnta Hegdehaugsveien 26 er i strid med Plan- og bygningsetatens egen argumentasjon 

for en helhetlig plan. Det er viktig at områdeplanleggingen får en helhet.  

• Det er ønskelig at grunneiere i området behandles likt. Det er en urimelig 

forskjellsbehandling dersom en grunneier, Hegdehaugsveien 26, skal unntas fra forbud 

mot tiltak. Dette er det samme som å belaste/begrense de øvrige sameieres muligheter i 

området.  

• De foreliggende planer for Hegdehaugsveien 26 er til hinder for å etablere en 

gjennomgående strøksgate direkte fra Parkveien til Hegdehaugsveien.  

• Ansvarlig søker i sak 201615868 som gjelder oppføring av boligbygg med forretning i 

Hegdehaugsveien 26 ba i brev av 06.02.2018 om at det omsøkte byggeprosjektet kunne 

gjennomføres selv med et vedtak om byggeforbud. Dette var i realiteten en klage på det 

midlertidige forbudet, som Plan- og bygningsetaten tok til følge selv om etaten selv i 

varselet kunngjorde at det ikke var mulig å klage på varselet.  

• I redegjørelse til Byrådsavdelingen for byutvikling av 05.01.2018 sa Plan- og 

bygningsetaten at det ikke var hensiktsmessig å stoppe den pågående byggesaken i 

Hegdehaugsveien 26 for å innlemme dette prosjektet i en større reguleringsplan for 

kvartalet forutsatt at etatens føringer ble ivaretatt av tiltakshaver. Ettersom saken i 

Hegdehaugsveien 26 ikke ivaretar etatens føringer, strider vedtakelsen av det midlertidige 

forbudet mot tiltak som unntar Hegdehaugsveien 26 mot etatens egne premisser for 

tillatelsen.  

• Bakgrunnen for det midlertidige forbudet var at det skulle legges ned midlertidig forbud 

blant annet den pågående byggesaken i Hegdehaugsveien 26. Når Plan- og bygningsetaten 

har valgt å unnta Hegdehaugsveien 26 fra forbudet, og det ikke er andre kjente tiltak som 

er omsøkt, er vedtaket formålsløst. Pbl. § 13-1 gir hjemmel til å stanse behandlingen av en 

søknad om tiltak, og er ikke et særskilt rettsgrunnlag for å iverksette en reguleringsplan.  

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Plan- og bygningsetaten anbefaler at det midlertidige forbudet mot tiltak opprettholdes slik det er 

vedtatt.  
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Etaten er enig med klagerne i at Hegdehaugsveien 26 grenser direkte til den eldre, 

bevaringsverdige bebyggelsen. Etaten fant imidlertid at det konkrete byggeprosjektet i 

Hegdehaugsveien 26 kunne holdes utenfor omfanget av det midlertidige forbudet, begrunnet i at 

tiltaket er bearbeidet så langt og tilstrekkelig godt, med henblikk og hensyntagen til de viktige 

bevaringsverdiene i kvartalet og området. Nybyggets høyde og materialitet er godt tilpasset den 

gamle fabrikkbygningen i Hegdehaugsveien 24, og ødelegger verken for noen viktige siktlinjer 

sett innenfra i kvartalet, eller fortoner seg påtrengende fra perspektiver og siktepunkt tilknyttet 

fredet bebyggelse i Parkveien 27-31. De bevaringsregulerte eiendommene i Oscars gate berøres 

heller ikke. Bevaringsverdig småhusbebyggelse og byrom ved «Badehusgata» ved 

Hegdehaugsveien 28 og 30, blir heller ikke vesentlig berørt av det nye volumet, der nybygget 

henvender seg mot den åpne ubebygde delen av Hegdehaugsveien 28, og blir liggende 

tilstrekkelig langt unna småskalaen som utgjøres av bevaringsverdige småhus i og rundt 

Hegdehaugsveien 28 og 30. Nybygget vil etter etatens skjønn av disse grunner ikke forringe de 

viktige bevaringsverdiene som historisk kulturmiljø, sett innenfra kvartalet.  

Når det gjelder nybyggets virkning sett utenfra kvartalet er denne også svært begrenset på grunn 

av eksisterende bebyggelsesstruktur innenfor kvartalet. Nybygget blir svært lite synlig fra 

omkringliggende offentlig rom. Dette gjelder i hele kvartalomkretsen. Etter at et uheldig 

takoppbygg for trappehus ble fjernet/tatt ut av prosjektet, synes nybygget minimalt fra 

Grønnegata, og heller ikke fra oppe i Hegdehaugsveien, der disse gatene topografisk ligger på 

høyde med eller høyere enn kvartalet. Fra kvartalsiden Uranienborgveien og Oscars gate vil 

nybygget ligge skjult bak den massive Uranienborgveien 11-13. Nybygget blir etter dette svært 

lite synlig fra offentlige rom på utsiden av kvartalet.  

Klager viser til etatens redegjørelse i brev til Byrådsavdelingen for byutvikling av 05.01.2018, og 

anfører at vedtakelsen av det midlertidige forbudet mot tiltak som unntar Hegdehaugsveien 26 

strider mot etatens egne premisser for tillatelsen, da etatens føringer ikke er ivaretatt av 

tiltakshaver. Føringene som det her vises til er etatens føringer i sak 201615868 som gjelder 

oppføring av boligbygg med forretning i Hegdehaugsveien 26, fremsatt i e-post datert 19.07.2017 

og brev datert 02.01.2018. Etatens føringer er imidlertid ivaretatt, noe som også ble opplyst i brev 

av 30.05.2018 fra etaten til Byrådsavdelingen for byutvikling på s. 2. Klagers anførsel kan 

dermed ikke føre frem.  

Som over nevnt ble vedtak om midlertidig forbud mot tiltak varslet 24.01.2018. Etaten mottok 

06.02.2018 uttalelse til varselet fra ansvarlig søker i sak 201615868 som gjelder oppføring av 

boligbygg med forretning i Hegdehaugsveien 26. Ettersom etaten i varselet opplyste om at 

mottakerne av varselet kunne komme med eventuelle kommentarer/merknader eller spørsmål, 

samt at disse ville bli referert og kommentert i vedtaket, er ikke etaten enig med klager i at dette i 

realiteten var en klage på det midlertidige forbudet. For ordens skyld opplyses det om at det kun 

er enkeltvedtak som kan påklages, og ikke et varsel om et vedtak, jf. fvl. § 28 første ledd.  

Når det gjelder klagers anførsel om at planene for Hegdehaugsveien 26 er til hinder for å etablere 

en gjennomgående strøksgate fra Parkveien til Hegdehaugsveien viser etaten til at en strøksgate 

uansett vil være vanskelig å gjennomføre i dette området på grunn av nivåforskjellene i grunnen. 

Tomtespranget i eiendomsgrensen Hegdehaugsveien 26 og Uranienborgveien 11-13, der 

Hegdehaugsveien 26 ligger om lag 2 meter lavere, vil gjøre tomtearrondering for vei svært 

vanskelig i seg selv, samt også i anleggsfase uten å skade viktige og verdifulle trær i 

tomtegrensen her.  
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Etaten er enig i klagers anførsel om at pbl. § 13-1 gir hjemmel til å stanse behandlingen av en 

innkommet søknad om tiltak. En innkommet søknad er imidlertid bare en av måtene kommunen 

kan «finne» at et område bør undergis ny planlegging, jf. pbl. § 13-1 første ledd. Et forbud etter 

pbl. § 13-1 må være begrunnet i at det etter kommunens skjønn er behov for å utarbeide en ny 

eller endret arealplan for området. Innjord, F.A (2010) Plan- og bygningsloven med kommentarer, 

skriver følgende på s. 377:  

«Dette kan skyldes at gjeldende arealplaner er gamle og lite oppdaterte, at kommunen ønsker å få 

på plass en mer detaljert regulering før området åpnes for utbygging, eller at kommunen rett og 

slett har endret syn på hva området bør nyttes til. (…) Ofte vil behovet bli aktualisert ved at det 

mottas en konkret byggesøknad».  

Plan- og bygningsetaten har ment, og har lagt til grunn, at det er de større utbyggingsplanene i 

Uranienborgveien 5-7 og Parkveien 27-31, som har utløst et behov for enhetlig reguleringsplan 

for å sikre viktige bevaringsverdier i kvartalet. Det er viktig å påpeke i denne forbindelse at 

kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2015 ikke har avsatt kvartalet som helhet til 

hensynssone kulturmiljø, ei heller er hele kvartalet definert med nasjonale kulturminneinteresser. 

Hegdehaugsveien 26 ligger utenfor nevnte bevaringssoner i juridisk arealdel. Prosjektet ble sendt 

inn som rammesøknad i oktober 2016 og har i snart 2 år vært bearbeidet for å ta hensyn til det 

som til nå har vært klarlagt og definert som viktige bevaringsverdier i området.  

Som etaten har skrevet i varselet av 24.01.2018 var igangsettingen av prosessen med å legge ned 

midlertidig forbud mot tiltak i denne saken begrunnet med at Byrådsavdelingen, på bakgrunn av 

kulturminnefaglige innspill, så et behov for en samlet plan for kvartalet mellom Parkveien, 

Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien. Dette for å ivareta kulturminneverdier og 

kvaliteter i eksisterende bebyggelse samtidig som en i sammenheng skal se utviklingsmulighetene 

i området. 

Etaten kan etter dette ikke se at å unnta Hegdehaugsveien 26 fra det midlertidige forbudet mot 

tiltak er i strid med etatens egen argumentasjon for en helhetlig plan, da områdeplanleggingen vil 

få en helhet selv uten at Hegdehaugsveien 26 er en del av det midlertidige forbudet mot tiltak. For 

øvrig ønsker etaten å bemerke at det forhold at Hegdehaugsveien 26 er utelatt fra det midlertidige 

forbudet mot tiltak ikke er til hinder for at Byantikvaren kan innlemme eiendommen i felles 

reguleringsplan. I denne forbindelse ønsker etaten for ordens skyld å bemerke at formålet med et 

midlertidig forbud mot tiltak i et område er å sikre at kommunen får tid til å revidere eksisterende 

planer eller utarbeide nye planer for dette konkrete området, uten at det i mellomtiden iverksettes 

tiltak i området som kan komme i konflikt med den arealbruken det legges opp til.  

Videre kan uansett eventuelle senere byggesøknader på eiendommen stanses ved varsling om 

midlertidig forbud mot tiltak, dersom tiltaket viser seg uheldig for intensjonen i kommende plan, 

og dersom plankravet ikke utløses av tiltaket i seg selv.  

Etaten har etter dette ikke kommet til at Hegdehaugsveien 26 må innlemmes i det vedtatte 

midlertidige forbudet mot tiltak.  

Det anføres i klagen at det er urimelig forskjellsbehandling dersom én grunneier skal unntas fra 

det midlertidige forbudet mot tiltak. Etaten tolker dette som en anførsel knyttet til usaklig 

forskjellsbehandling.  
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Det ulovfestede prinsipp om at like saker skal behandles likt gjelder i den offentlige 

forvaltningen. Forvaltningen har imidlertid en adgang til å behandle saker ulikt dersom dette er 

begrunnet i saklige og relevante hensyn. Usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak 

må settes til side som ugyldig. For at en anførsel om usaklig forskjellsbehandling skal føre frem, 

er det imidlertid en forutsetning om at det dreier seg om like saker både faktisk og rettslig sett.  

I denne saken har etaten kommet til at Uranienborgveien 26 kan unntas fra det midlertidige 

forbudet mot tiltak. Som over nevnt er dette begrunnet i at det konkrete byggeprosjektet i 

Hegdehaugsveien 26 ikke gir noen vesentlig negativ innvirkning på de viktige 

bevaringshensynene som ligger i området/kvartalet. Etaten har derfor kommet til at det dermed 

ikke er nødvendig å innlemme Hegdehaugsveien 26 i vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak.  

For det tilfellet at det omsøkes tiltak innenfor området som det midlertidige forbudet mot tiltak 

gjelder for, har disse tiltakene for øvrig samme mulighet for å bli tillatt etter pbl. § 13-1 tredje 

ledd, forutsatt at tiltaket ikke vanskeliggjør planleggingen. Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

 «Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen».  

Vurderingskriteriet vil da være om tiltaket vil vanskeliggjøre planleggingen, herunder ha negativ 

innvirkning på de viktige bevaringshensynene som ligger i området/kvartalet.  

Klagen anbefales ikke tatt til følge. 

Forslag til vedtak 

”Byutviklingskomiteen finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak om 

midlertidig forbud mot tiltak i kvartalet mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og 

Uranienborgveien (Camilla Collets kvartal).  

Klagene fra Homansbyen Vel v/leder Pål Kloumann, fra Sameiet Uranienborgveien 7 v/Finn 

Bryde, Sameiet Uranienborgveien 9A v/Brita Nyquist, Sameiet Uranienborgveien 9C v/Siv-Iren 

Velmar, Sameiet Uranienborgveien 11A v/Hanne Kristin Berg, Sameiet Uranienborgveien 11B 

v/Ole K Simensen, Sameiet Uranienborgveien 11C v/Hjalte Rognså og Sameiet Oscars gate 26 

v/Kristin Zainer-Henriksen, fra Sameiet Uranienborgveien 11 Nord v/Aud Grandaunet, Hjalte 

Gill Rognså og Harald Chr. Aartun, fra Fortidsminneforeningen v/fagkonsulent Linn Marie 

Krogsrud, fra Parkveien 27-31 ANS v/Sverre Landmark, fra ALLGRØNN Forum for 

stedsutvikling v/leder Erling Okkenhaug, fra Cochs Pensjonat AS v/daglig leder Anna Gyril 

Skram Olivares og medeier Isak Skram og fra Eidis Huseby, eier av Hegdehaugsveien 28 og 30 

anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 

avgjørelse.” 

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byggeprosjekter 

Tett by 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 31.08.2018 av: 
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Roar Havdal Mortensen - for fungerende enhetsleder Bjørn Wikan 

Per-Arne Horne - fungerende avdelingsdirektør 

 

 

Kopi til: 

ALLGRØNN Forum for stedsutvikling, v/ Erling Okkenhaug, Parkveien 25, 0350 OSLO, 

erling.okkenhaug@gmail.com 

AUD HELEN GRANDAUNET, URANIENBORGVEIEN 11 F, 0351 OSLO 

Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no 

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.no 

COCHS PENSJONAT AS, Parkveien 25, 0350 OSLO, booking@cochs.no 

FORTIDSMINNEFORENINGEN I OSLO OG AKERSHUS, Vøienvolden gård Maridalsveien 

120, 0461 OSLO, fagkonsulent@fortidsminneforeningen.no 

GRAPE ARCHITECTS AS, Ruseløkkveien 26, 0251 OSLO, mb@grape.no 

HARALD CHRISTIAN AARTUN, URANIENBORGVEIEN 11 F, 0351 OSLO 

HEGDEHAUGSVEIEN 26 AS, v/UNION Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika, 0121 

OSLO, henningsen@union.no 

HJALTE GILL ROGNSÅ, URANIENBORGVEIEN 11 F, 0301 OSLO, 

hjalte.rognsa@getmail.no 

HOMANSBYEN VEL, c/o Pål Jacob Klouman, Uranienborg terrasse 8, 0351 OSLO, 

klouman@online.no 

PARKVEIEN 27 - 31 ANS, Parkveien 27, 0350 OSLO, Sverre.Landmark@aspelinramm.no 

SAMEIET URANIENBORGVEIEN 9 A med flere, v/Brita Nyquist, Uranienborgveien 9A, 0351 

OSLO, brita@nyquist.no 

 

 

Vedlegg i sak 201801161-26  

Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 

1 

Plan- og bygningsetatens 

innstilling til politisk 

behandling 

(Dette dokument) 

  

1_Plan- og bygningsetatens 

innstilling til politisk 

behandling  

2 

Varsel om forslag til 

midlertidig forbud mot 

tiltak - Kvartalet mellom 

Parkveien, 

Hegdehaugsveien, 

Oscarsgate og 

Uranienborgveien 

(Camilla Collets kvartal) 

AASE KRISTIN WÆRSTAD 

NILSEN 
24.01.2018 

2_Varsel om forslag til 

midlertidig forbud mot 

tiltak - Kvartalet mellom 

Parkveien, 

Hegdehaugsveien, 

Oscarsgate og 

Uranienborgveien (Camilla 

Collets kvartal)  

3 

Camilla_Colletts_kvartal-

Utarbeidelse av en samlet 

reguleringsplan for 

kvartalet_14 (2) 

AASE KRISTIN WÆRSTAD 

NILSEN 
24.01.2018 

3_Camilla_Colletts_kvartal-

Utarbeidelse av en samlet 

reguleringsplan for 

kvartalet_14 (2)  

4 

Uttalelse fra 

Uranienborgveien 9 c av 

06022018 

/S Uranienborgveien 9 C,D og E 06.02.2018 

4_Uttalelse fra 

Uranienborgveien 9 c av 

06022018  
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5 

Uttalelse fra Grape 

Architects AS av 

06022018 

GRAPE ARCHITECTS AS 06.02.2018 
5_Uttalelse fra Grape 

Architects AS av 06022018  

6 

Uttalelse fra 

Uranienborgveien 11 

Nord av 06022018 

HJALTE GILL ROGNSÅ 06.02.2018 

6_Uttalelse fra 

Uranienborgveien 11 Nord 

av 06022018  

7 
Oversendelses e-post - 

sak 201615868-5 
HJALTE GILL ROGNSÅ 06.02.2018 

7_Oversendelses e-post - 

sak 201615868-5  

8 

Merknader fra 

Uranienborgveien 11 

Nord av 26042017 

HJALTE GILL ROGNSÅ 06.02.2018 

8_Merknader fra 

Uranienborgveien 11 Nord 

av 26042017  

9 

Merknader fra 

Uranienborgveien 11 

Nord av 15062017 

HJALTE GILL ROGNSÅ 06.02.2018 

9_Merknader fra 

Uranienborgveien 11 Nord 

av 15062017  

10 

Merknader fra 

Advokatfirmaet Hjort på 

vegne av U11 av 

30122017 

HJALTE GILL ROGNSÅ 06.02.2018 

10_Merknader fra 

Advokatfirmaet Hjort på 

vegne av U11 av 30122017  

11 

Vedtak om om 

midlertidig forbud mot 

tiltak  

INITIA AB 04.05.2018 

11_Vedtak om om 

midlertidig forbud mot 

tiltak  

12 
Klage fra Homansbyen 

Vel av 12052018 
HOMANSBYEN VEL 11.05.2018 

12_Klage fra Homansbyen 

Vel av 12052018  

13 
Anmodning om nærmere 

begrunnelse og vurdering 
Byrådsavdeling for byutvikling 16.05.2018 

13_Anmodning om 

nærmere begrunnelse og 

vurdering  

14 

Spørsmål til byrådet fra 

Espen Ophaug(V) - 

Hegdehaugsveien 26 

Byrådsavdeling for byutvikling 16.05.2018 

14_Spørsmål til byrådet fra 

Espen Ophaug(V) - 

Hegdehaugsveien 26  

15 

Samlet klage fra 

Uranienborgvn 

7,9A,9C,11A,11B,11C av 

14052018 

SAMEIET 

URANIENBORGVEIEN 9 A 

med flere 

14.05.2018 

15_Samlet klage fra 

Uranienborgvn 

7,9A,9C,11A,11B,11C av 

14052018  

16 

Klage fra 

Uranienborgveien 11 

Nord av 16052018 

HJALTE GILL ROGNSÅ 16.05.2018 

16_Klage fra 

Uranienborgveien 11 Nord 

av 16052018  

17 

Klage fra 

Fortidsminneforeningen 

av 18052018 

FORTIDSMINNEFORENINGEN 

I OSLO OG AKERSHUS 
18.05.2018 

17_Klage fra 

Fortidsminneforeningen av 

18052018  

18 
Planlagt bygging i 

Hegdehaugsveien 26 
Bydel Frogner 23.05.2018 

18_Planlagt bygging i 

Hegdehaugsveien 26  

19 
Byantikvarens vurdering 

av 25052018 
Byantikvaren 25.05.2018 

19_Byantikvarens 

vurdering av 25052018  

20 
Klage fra Parkveien 27-

31 av 24052018 
PARKVEIEN 27 - 31 ANS 24.05.2018 

20_Klage fra Parkveien 27-

31 av 24052018  

21 

Klage fra ALLGRØNN 

Forum for stedsutvikling 

av 14052018 

ALLGRØNN Forum for 

stedsutvikling 
24.05.2018 

21_Klage fra ALLGRØNN 

Forum for stedsutvikling av 

14052018  
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22 
Klage fra Cochs 

Pensjonat av 25052018 
COCHS PENSJONAT AS 29.05.2018 

22_Klage fra Cochs 

Pensjonat av 25052018  

23 

Begrunnelse for hvorfor 

Hegdehaugsveien 26 er 

holdt utenfor vedt 

Byrådsavdeling for byutvikling 30.05.2018 

23_Begrunnelse for hvorfor 

Hegdehaugsveien 26 er 

holdt utenfor vedt  

24 
Klage fra Eidis Huseby 

av 15062018 
Eidis Huseby  15.06.2018 

24_Klage fra Eidis Huseby 

av 15062018  

25 Forslag til byrådssak 
  

25_Forslag til byrådssak  
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