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ØKERN SENTRUM ANS - BEHOV FORAVKLARINGER OG FREMDRIFT I
ØKERNPROSIEKTET

t. INNTEDNING

Det vises til konstruktivt møte den 27. august zorS vedrørende Økern Sentrum. Vi tillater
oss å komme med en kort oppsummering av konklusjonene i møtet og veien videre slik vi
har oppfattet det.

BROLØSNING

Det er nå bekreftet fra kommunens side at utbygger kan forholde seg til regulert spindelbro
og se bort fra pågående reguleringsprosess for parkbro.

Således bekrefter kommunen at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen om at bro over

Ringveien skal være etablert før det gis brukstillatelse på felt A, vil være opprylt ved at den
regulerte spindelbroen etableres. På samme måte bekrefter kommunen at vilkåret i
rammetillatelsen om at bro over Ringveien skal være omsøkt før det gis

igangsettingstillatelse, vil være opprylt ved innsendelse av søknad om oppføring av den
regulerte spindelbroen.

Som redegjort for i møtet har utbygger hatt enorme utfordringer med fremdrift hos etatene.

Nå er det helt nødvendig å komme i gang med rivning snarest mulig, og således må arbeidet
med prosjektering av spindelbroen påbegynnes snarlig. På denne bakgrunn ber vi om at det
senest innen ro dager bekreftes at vår ovennevnte forståelse av Oslo kommunens beslutning
er riktig. Dersom vi ikke hører noe innen ro dager anser vi bekreftelse som gitt, og arbeidet
med prosjektering av spindelbroen vil bli påbegynt.

Det presiseres at vi forutsetter at betingelsene for opparbeidelse av broen ferdigforhandles i
en utbyggingsavtale i tråd med lovens regler. Videre presiseres det at utbygger mener
rekkefølgekravet om bro i gjeldende reguleringsplan faller bort dersom kommunen vedtar
ny reguleringsplan for parkbro.

AdvokatfirmaetschjødtAs I Ruseløkkveien14,PoBoxz444Solli,ozor.oslo,Norway I ta+4722or88oo f1+47zz83t7rz
Reg no:996 9r8 122 VAT/MVA I post@schjodt.no I www.schjodt.no



j

Side z av z

Vi forutsetter at EBY og PBE gis informasion om avklaring vedrørende broløsning slik at

forhandlinger om utbyggingsavtale og søknader om igangsettingstillatelser behandles på

riktig grunnlag. Det bes om at vi ffir beskjed når slik informasjon er gitt til etatene.

FOTKEBADET

Vi setter pris på at Byråden kan vurdere alternativ bruk at tomten. Som nevnt i møtet har

utbygger allerede Ëtt bekreftet at kommunen ikke har behov for bad, se vedlagte referat av

23. desember zo16. EBY har bekreftet at bad som rekkefølgekrav ikke hensynstas i en

utbyggingsavtale.

Den forventede forestående beslutningen om utvidelse av Tøyenbadet, gjør også at det

kommersielle grunnlaget for et stort <badeland> på Økern bortfaller.

Utbygger har behov for en avklaring vedrørende rekkefølgebestemmelsen om folkebadet før

beslutning om bygging av felt A kan tas. Vi tør håpe at Byråden - i lys av investeringene på

Tøyenbadet og mulig alternativ bruk av tomten - er enige med utbygger i at det er

hensiktsmessig at kommunen og utbygger kan jobbe videre sammen om alternativ bruk av

tomten i forbindelse med omregulering av B-feltet, og således at det kan anbefales at

utbygger sender en søknad til PBE om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om

folkebadet.

Som nevnt må en slik avldaring foreligge før prosjektet på felt A kan besluttes og iverksettes,

og vi tør derfor be om snarlig tilbakemelding.

4. FREMDRIFT I ETATENE

For å oppnå igangsettingstillatelse (PBE) er det nødvendig med (i) omforent søknad om bro

(avldares med BYM og Statens Vegvesen) og (ii) utbyggingsavtale (EBY). Dessuten er det

nødvendig (iii) å få en avklaring vedrørende folkebadet (dispensasjon PBE). Som nevnt i
møtet - og redegjort for i flere brev til kommunen - oppstår store tap og ventekostnader ved

forsinkelser, og vi ber om at Byråden besørger koordinering og nødvendig fremdrift slik at

forholdene som må være i orden før lG gis og prosjektet kan iverksettes blir saksbehandlet

raskest mulig.

Vi bistår gjerne og når som helst i eventuelle fellesmøter med etatene.
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