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Vedrørende felles lekeplass FA5

Det vises til tidligere korrespondanse om lekeplassen.

Tegninger og bilder viser at størstedelen av arealet som er regulert til felles lekeplass er 
fylt opp. I beskrivelsen da utomhusplanen for FA5 ble innsendt ble det bl.a. skrevet: Det 
eksisterende asfaltbelegg fjernes og opprinnelig terreng foreslås reetablert og tilsådd 
med gress. Det refereres til opprinnelig terreng. Dette er senere forklart til å være 
terrenget før parkeringsplassen til tennisbanen ble etablert en gang på 1950-tallet. Når et 
tiltak beskrives i forhold til opprinnelig terreng tenker man på terrenget slik det var før 
omsøkte arbeider starter, ikke slik det var for over 50 år siden. Dette burde vært tydelig 
presisert og vist på tegninger. Det er fra søker senere også sagt at dette burde vært 
tydeliggjort i beskrivelsen. I teksten nedenfor menes når det refereres til opprinnelig 
terreng, terrenget på parkeringsplassen slik det var før arbeidene med boligene på feltet 
startet. 

For tegninger som ble mottatt 13.02.2009 er det presisert at det er terrenget på p.plassen 
før arbeidene startet som er vist. I beskrivelsen heter det at terrengendringene varierer 
fra 0 til 1,2 meter. Søker betrakter oppfyllingen ikke som vesentlig og det refereres til 
en veileder fra Oslo Kommune om tiltak som er unntatt søknadsplikt. SAK § 5 
beskriver mindre tiltak som verken krever melding eller søknad. I § 5.3.g) heter det 
videre at fylling eller planering av terreng i tettbygd strøk som ikke fører til større avvik 
enn 1,5 m. I veiledningen til forskriften vises det til at det i hvert enkelt tilfelle må 
vurderes om en terrengendring er vesentlige eller ikke og at både høyde og utstrekning 
må legges til grunn. Oppfyllingen som er foretatt i denne saken anses ikke som mindre 
selv om høyden på tegninger og beskrivelse ikke noe sted skal være over 1,5 meter. I 
utstrekningen er oppfyllingen stor. 
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Langoddveien er vist med cote 5,0 m på det laveste punktet på snittet og 5,3 m på 
utomhusplanen. P.plassen er vist med høyde 5,5 m. Ut i fra bilder som ligger i saken 
(j.post 06/39573, brev fra søker av 11.09.2006) ser det ut til at parkeringsplassen 
tidligere lå lavere enn Langoddveien. I så tilfelle er oppgitt høyde på p.plassen lavere og 
oppfyllingene høyere enn snittet viser.

Slik lekeplassen er nå ligger den unaturlig høyt. Nivået ligger i høyde nærmere terrenget 
rundt boligene på 41/743 og 744 enn Langoddveien. Og vil lett fremstå som om det 
tilhørte boligene. Adkomst fra Langoddveien må skje via en rampe/skråplan som gjør 
lekeplassen vanskelig tilgjengelig for befolkningen i området.

Bygningssjefen anser oppfyllingen som vesentlig og søknadspliktig. Det må innsendes 
søknad og dokumentasjonen må være i henhold til reguleringsbestemmelsene 
§§ 11 og 20. Tiltaket må nabovarsles, vellet må også varsles. Det tas i dette brevet ikke 
stilling til om terrengendringene kan godkjennes. 

Alternativt kan det til behandling innsendes plan- og snitt-tegninger der oppfyllingen er 
betydelig redusert samt redegjørelse for når retting/tilbakeføring vil skje. 
Bygningssjefen forutsetter at tilbakeføring gjøres i løpet av våren 2009. 

Frist for innsending av søknad/reviderte tegninger: 20.04.2009.
Dersom endringssøknad ikke er mottatt innen fristen vil bygningssjefen vurdere å gi 
pålegg om retting og tilbakeføring av terreng. 
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