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Camilla Colletts kvartal – Hegdehaugsveien 26
Gjennom Homansbyens Vel er vi blitt gjort kjent med at Plan- og bygningsetaten
vurderer å unnta Hegdehaugsveien 26 fra den pågående planlegging og vurdering av
hele kvartalet. Det er snakk om å gi tillatelse til riving av en bakbygning og oppføring
av et større nybygg. Dette prosjektet vil ha innvirkning på mulighetene for en
helhetlig utnyttelse av et kvartal mellom Slottsparken og Homansbyen og som har et
stort potensial for å tilføre byen et verdifullt område preget av verneverdige
bygninger.
Fortidsminneforeningen ber Plan- og bygningsetaten om ikke å gi tillatelse til riving
og bygging i bakgården på Hegdehaugsveien 26 før den helhetlige planen er ferdig og
er behandlet. Hadde det vært snakk om et mindre tiltak som loftsutbygging, balkong
eller liknende kunne det vært gitt tillatelse. Men i dette tilfelle dreier det seg om riving
av en hel bakgård og oppføring et meget dominerende nybygg. Ikke bare er det
planlagte nybygget stort, men så vidt vi vet vil det ikke være mulig å komme til for
transport og maskiner gjennom gårdens trange gårdsrom. En slik utbygging vil kreve
tilgang sannsynligvis fra Badehusgaten. Her er bl.a. en verneverdig, gammel smie og
noen store trær som fort kan bli skadelidende i forbindelse med et slikt tiltak.
Tillatelse til et nybygg i Hegdehaugsveien 26 nå vil være i strid med det politiske
ønsket om å utarbeide en helhetlig plan for dette kvartalet. Derfor regner vi med at
byggeprosjektet ikke tillates med henvisning til det pågående planarbeid.
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