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VEDRØRENDE KRAV OM RAMMETILLATELSE – 
 IVAN BJØRNDALS GATE 19 - 21 

 
Plan- og bygningsetaten viser til brev av 07.07.2011 fra Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS 
v/adv. Thale Sollien, hvor Sollien krever at Plan- og bygningsetaten (PBE) umiddelbart innvilger 
rammetillatelse for utbygging av felt A6, Ivan Bjørndals gate 19-21.  
 
Plan- og bygningsetaten har lagt byggesaken i bero fordi det er varslet midlertidig forbud mot tiltak med 
hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1. Bestemmelsen lyder slik:  
”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.” 
 
Etter lovens ordlyd er det adgang til å legge ned midlertidig forbud frem til et tiltak er satt i gang. Den 
alminnelige rettsoppfatning om spørsmålet er imidlertid fastslått i Rt. 2002 s. 683 (Vassøy Canning), hvor 
Høyesterett slår fast at det som er vernet mot dele- og byggeforbud er, foruten lovlig igangsatte tiltak, gitte 
rammetillatelser.  
 
Plan- og bygningsetaten fastholder at det er adgang til å vedta midlertidig forbud mot tiltak med virkning 
for et tiltak, så lenge det ikke er gitt rammetillatelse. På dette grunnlag må krav om rammetillatelse 
avvises, frem til forslag om midlertidig forbud er behandlet i Byutviklingskomiteen. Dersom forslaget ikke 
blir vedtatt, vil søknaden behandles raskt.   
 

Torkildsen, Tennøe & co. advokatfirma AS 
Postboks 2884 Solli 
0230 OSLO 
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Sollien viser til Ombudsmannsuttale 2011/720. Det generelle utgangspunkt må i følge ombudsmannen 
være at myndighetene ikke gjennom rettsstridig opptreden skal kunne skaffe seg rom til å endre det 
materielle rettsgrunnlaget i søkerens disfavør. 
  
Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse den 15.05.2009, hvor ansvarlig søker Felix 
Arkitekter As på vegne av tiltakshaver NCC Bolig AS søkte om oppføring av rekkehus med seks 
leiligheter over tre etasjer på felt A6. Tomten er omfattet av reguleringsplan S-3727 (Reguleringsplan for 
Sandakerveien 54 mfl.), vedtatt 26.08.1999. Felt A er regulert til byggeområde for bolig, forretning, kontor 
og bevertning.   
 
Etaten orienterte søker i brev av 27.08.2009 om at tidsfrist ble forlenget med hjemmel i SAK § 23 nr .1 
bokstav d. Det ble opplyst at vedtak skulle fattes innen 18.09.2009.  
 
I mellomtiden satte naboene til tiltaket i gang en prosess med å fremme et innbyggerinitiativ, omtalt som 
”Innbyggerinitiativ for bevaring av Lilleborgs grønne lunger”.  
 
Etaten mottok brev om innbyggerinitiativ den 29.06.2009 fra styret i Sameiet Lilleborg A3.  
I brev av 18.09.2009 fra Byrådsavdeling for byutvikling ble etaten bedt om å avvente saksbehandling inntil 
det ble avklart om hvordan innbyggerinitiativet ble behandlet av bystyret. Etaten videresendte dette brevet 
til søker 21.09.2009.  
 
I brev av 30.09.2009 til søker viste etaten til at det var innkommet et innbyggerinitiativ som skulle 
behandles av bystyret i henhold til kommuneloven § 39a nr. 2, og at det på bakgrunn av initiativet ble 
saksbehandlingsfristen forlenget til bystyret hadde behandlet saken.  
 
Bystyret vedtok i møte 23.09.2009, sak 285, å sende innbyggerinitiativet til Byutviklingskomiteen. 
Byutviklingskomiteen behandlet initiativet i møte den 18.11.2009, sak 269. Komiteen ba byrådet om å 
legge frem sak om et dele- og byggeforbud for Ivan Bjørndals gate 1-26 byggefelt A6, med sikte på 
omregulering til byggeområde for bebyggelse og anlegg med underformål uteoppholdsareal. Bystyret 
behandlet saken i møte 16.12.2009, sak 387. Bystyret tok komiteens vedtak til orientering.  
 
Etaten varslet oppstart av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider den 21.12.2009. Forslag til 
midlertidig forbud ble oversendt Byrådsavdeling for byutvikling 02.11.2010. Byrådet har avgitt saken den 
30.06.2011, og forslaget skal behandles av Byutviklingskomiteen høsten 2011.  
 
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at denne saken er sammenlignbar med saksforholdet i 
Sivilombudsmannens sak 2011/720. Kommunen tok søknaden til behandling i tråd med lovens krav og 
etaten har orientert søker fortløpende om innbyggerinitiativets fremdrift og konsekvenser initiativet 
medførte for byggesaken.  
 
Årsaken til at etaten ikke fattet vedtak i saken etter de frister som er satt i pbl. § 95 skyldes at det kom inn 
innbyggerinitiativ. Kommunen plikter å behandle slike initiativ på den måte som er beskrevet i koml. § 
39a, og etaten kan ikke se at kommunen har opptrådt rettstridig i saken.  
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Krav om rammetillatelse avvises. Vedtak om avvisning kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd.  
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.08.2011 av: 
 
Ingfrid Dugstad - Saksbehandler 
Karen Marie Glad Visnes - Avdelingsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Orientering om klageadgang 
 
 
Kopi u/vedlegg til: 
Felix Arkitekter AS, Rosenkrantz' gate 7, 0159 OSLO, firmapost@felixark.no 
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Brækhus Dege Eiendom AS, Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO, advokat@bd.no 
Advokatfirmaet Hjort DA-MNA, Postboks 471 Sentrum, 0180 OSLO, advokatfirmaet@hjort.no 
 
 


