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Bakgrunn
Plan- og bygningsetaten har mottatt søknad om rammetillatelse for riving av klubbhus med
pavilj onger og trappeanlegg på Dælenenga idrettsplass, (Plan- og bygningsetatens saksnr.
201409313). Samtidig pågår det reguleringsarbeid på eiendommen, (Plan- og
bygningsetatens saksnr. 201005656). Bevaring av klubbhuset er et tema i den pågående
reguleringssaken der Byantikvaren anbefaler â bevare anlegget. Plan- og bygningsetaten
mener derfor at riving på nåværende tidspunkt vil være uheldig for en reell behandling av
bevaringsspørsmålet i reguleringssaken, da tiltaket vil være irreversibelt. Byantikvaren har
også uttalt seg til rivesaken ved brev av 12.08.2014, der omsøkte riving sterkt frarådes.

Planstatus
Eiendommen er regulert til fiiområde gjennom reguleringsplan for indre Oslo
(Soneplanen), S-2255 vedtatt 28.07.1977, med endret § 7 vedtatt 01.10.1987. Klubbhuset
er registrert på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Eiendommen er under
prosess for omregulering og bevaring av klubbhuset er et tema i den pågående
reguleringssaken.

Beskrivelse av det omsøkte tiltak
Longva Arkitekter AS har 04.07.2014 sendt inn søknad om riving av klubbhus med
sidebygninger på Dælenenga idrettsplass. Tiltakshaver er Bymiljøetaten. Hensikten med
rivingen er Bymiljøetatens planlagte bygging av ny flerbrukshall på Dælenenga. Ansvarlig
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søker anfører bl.a. at ut fra økonomiske hensyn, plassbehov og mulighet for oppfyllelse av
tekniske krav, vil riving av eksisterende klubbhus være eneste realistiske løsning for
etablering av den nye flerbrukshallen.

Varsel
Tiltakshaver, gnmneier og ansvarlig søker m.fl. ble varslet om arbeidet med midlertidig
forbud mot tiltak ved brev av 17.09.2014.

Bemerkninger
Plan- og bygningsetaten har ikke mottatt noen bemerkninger til varsel om forslag til
midlertidig forbud mot tiltak.

Plan- og bygningsetatens anbefaling

Det vurderes nødvendig med et midlertidig forbud mot tiltak for å gi juridisk vem mot
riving på eiendommen inntil muligheten for regulering til hensynssone - bevaring er
avklart gjennom reguleringsprosessen. Tillatelse til riving vil på nåværende tidspunkt være
svært uheldig overfor en reell behandling av bevaringsspørsmålet i reguleringssaken, siden
riving er et irreversibelt tiltak.

Byrådet bemerker

Byrådet bemerker innledningsvis at siden tiltakshaver er en kommunal etat, har det vært
vurdert andre måter å behandle spørsmålet på enn å fremme sak om midlertidig forbud
mot tiltak. Siden det imidlertid er spørsmål om riving av bygning som Byantikvaren
ønsker å bevare, er byrådet kommet til at saken må fremlegges byutviklingskomiteen, (kfr.
bystyrets vedtak av 26.09.2007, sak 327), og at dette i denne saken mest hensiktsmessig
gjøres ved en sak om forbud.

Byrådet viser til Byantikvarens uttalelse av 12.08.2014 til rivesaken, vedlegg 2.
Byantikvaren viser bl.a. til at dagens klubbhusanlegg ble oppført i 1926. Anlegget som
helhet har høy kulturhistorisk verdi som et eldre bevart idrettsanlegg i Oslo sentrum.
Historien som OL-anlegg styrker også klart verdien. Dælenenga og Jordal Amfi er de
eneste gjenværende idrettsanleggene fra OL i 1952. Byantikvaren viser til igangsatt
planarbeid for eiendommen, og at behovet for flerbrukshall i stedet må kurme finne sin
løsning på til- eller nærliggende arealer. Byantikvaren sier under sin konklusjon at
Dælenenga klubbhus med paviljonger, murer og trappeanlegg etter antikvarens vurdering
har meget høy vemeverdi. Byantikvaren motsetter seg derfor sterkt riving og anmoder om
at rivesaken trekkes. Sekundært anmodes om at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak
etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren varsler at de vil oversende saken til
Riksantikvaren dersom det blir gitt rivetillatelse.

Byrådet er enig med Byantikvaren i at klubbhusanlegget har høy vemeverdi, også som en
del av et større anlegg. Det er dog opplyst av søker at klubbhuset er svært nedslitt og på
mange måter ikke er tilfredsstillende til dagens bruk som treningslokaler og garderober.
Samtidig har idretten et stort behov for flerbrukshall i dette området. I tillegg gir
kapasitetsøkning ved skolene i nærområdet et stort press på eksisterende
kroppsøvingsarealer. En flerbrukshall på Dælenenga vil, slik byrådet ser det, kunne løse
behovet for kroppsøvingsarealer i området.

Det er etter byrådets opplysninger gjennomført en KVU (konsekvensutredning) og KS1
(Kvalitetssikring) for en flerbrukshall. Konklusjonen er at det ikke foreligger noen gode
løsninger for flerbrukshall ift. bruk og hensiktsmessig drift som ikke innebærer riving av
klubbhuset. Det er heller ingen egnede nærliggende tomter for en ny flerbrukshall i
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området. Videre er det avklart at <<Freiatomten», (tilgrensende parkeringsplass) ikke er
aktuell de nærmeste årene.

Hensikten for Bymiljøetaten ved å søke om rammetillatelse for riving av klubbhuset, er å
få avklart rivespørsmålet før regulering. Dette for å urmgå en lengre reguleringsprosess før
flerbrukshall på Dælenenga kan utredes videre.

Byrådet mener saken er godt opplyst og har også vært på besiktigelse. Det fremstår for
byrådet som det ikke lar seg løse å kombinere bevaring av klubbhuset med oppføring av
ny flerbrukshall, og uansett ikke innenfor en rimelig tidshorisont. I en helhetsvurdering er
byrådet kommet til at utvikling og hensynet til idretten i dette tilfellet må gå foran
hensynet til bevaring. Det kan etter dette heller ikke være nødvendig å avvente en ny
reguleringsplan for å avklare spørsmålet.

Byrådet innstiller etter dette på at forslag til midlertidig forbud mot tiltak for Seilduksgata
30, gnr./bnr. 227/353, ikke vedtas.

Vedtakskompetanse

Etter plan- og bygningslovens § 13-l. l. ledd kan kommunen, dersom den finner at et
ornråde bør undergis ny planlegging, bestemme at oppretting og endring av eiendom eller
tiltak etter lovens § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggj øre planarbeidet, ikke kan
settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. I vedtak av 17.06.2009, sak 201, har
bystyret tildelt byutviklingskomiteen som fast utvalg myndighet etter § 13-1, 1. ledd om
vedtak om midlertidig forbud.

Byrådet innstiller til byutviklingskomiteen å fatte følgende vedtak:

Byutviklingskomiteen vedtar ikke midlertidig forbud mot tiltak med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 13-1, 1. ledd for eiendommen gnr./bnr. 227/353.

Byrådet, den 1 (FEB 2015

an rger slan  
Vedlegg tilgjengelig på Intemett: l. Plan- og bygningsetatens saksfremstilling
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