Notat 2: Til Kongelig Norsk Bå/orening (KNBF):

28.02.2020

Fra Arctic Green/Arild Vollan

Konsekvenser av
Områderegulering for Skøyen
En kommunal områderegulering er et juridisk bindende dokument. Det er kri<kkverdig at PBE ikke har
synliggjort de økonomiske konsekvenser av reguleringen. Norge har et omfaIende regelverk for at våre
folkevalgte ikke skal gjøre poli<ske vedtak som ”<lfeldigvis” medfører store økonomiske kostnader for en
kommune. DeIe notatet er en gjennomgang av PBE sin fortelling om «Områderegulering for Skøyen», også
av den delen av reguleringen som er «UnntaI oﬀentlighet».

Hemmelige milliardkostnader
• Fly2ngen av båtopplaget på Karenlyst vil koste Oslo kommune lagt over en milliard kroner. Se side 4
• Den foreslå=e ﬂy2ngen av sjø- og landbaserte anlegg Bl de ﬁre båDoreningene med 1200 båter i
Bestumkilen beløper seg Bl ﬂere hundrede millioner.
DeIe fremgår av en hemmelige utredning fra Bymiljøetaten. Kostnader som ikke taI med i PBE sin
fortelling om «Områderegulering for Skøyen». PBE viser kun <l at: ”Eventuelle ﬁnansieringsløsninger er
ikke på plass”. Se side 204, med en presiseringen på side 205: «…det foreligger ikke ﬁnansiering for disse
4ltakene per 2019».
• I det beslutningsgrunnlaget som fremlegges Bl bystyret må det fremgå at Bymiljøetaten sin hemmelig
utredning påpeker at ﬂy2ngen av båtopplaget på Karenlyst vil koste kommunen 845 000 kroner pr.
båt. For de 1500 båtene på Karenlyst blir kostnaden for kommune på 1,267 milliarder. Se vedlagte
utregninger fra Bymiljøetaten i vedlegg 3, på side 13 i deIe notatet.
Ut fra våre lover og forskriVer skal alle kjente frem<dige økonomiske forpliktelser en kommune påtar seg
være en del av det beslutningsgrunnlaget som bystyret får seg forelagt. Det anbefales derfor at Byrådet
sender «Områderegulering for Skøyen» <lbake <l PBE, og ber om at alle kjente økonomiske kostnader
inkluderes i det beslutningsgrunnlaget som bystyret skal ta s<lling <l. Sam<dig bør det utredes om det er
lønnsomt å selge de kommunale tomtene i Bestumkilen, vurdert opp mot de økonomiske utgiVene
kommunen får i forbindelse med ﬂyYngen av båtene. Se side 6 om «Byrådets opplysningsplikt».

Utvidelsen av moloen på Sollerud gir plass <l 330 båter fra Bestumkilen.
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Bildet viser PBE sin planlagte
utfyllingen av 19 dekar i Bestumkilen,
På oppdrag fra PBE er det utarbeidet
detaljerte planer, som hittil har vært
«Unntatt offentlighet» For ikke å få
sterke reaksjoner, er heller ikke kart av
utfyllingen tatt med i PBE sin fortelling
om “Områderegulering for Skøyen”.
Masser fra Fornebubanen skal brukes
utfyllingen av 19 dekar i Bestumkilen.
Dermed forsvinner sjø-plassene til fire
båtforeninger i Bestumkilen. Se side 8.
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En fortelling om stor utbyggerinteresse
PBE sin fortellingen om ”Områderegulering Skøyen” begynner på en egen
neIside: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fjordbyen-vest/skoyen/
#gref
Av PBE blir vi med en gang fortalt:

«Det er stor utbyggerinteresse i Skøyenområdet, og et ønske om
å legge til rette for en fortetting av kollektivknutepunktet.»

Et poli<sk vedtak uten båter
Det er ikke bare det landbaserte båtopplaget på Karenlyst som skal aernes. Områderegulering <l PBE
fører også <l aerning av 1200 sjø-plasser <l Oslo Motorbå/orening, Ullern bå/orening, La-Sa Båt og
Motor og Mari<m bå/orening. Dessuten blir 2000 båter i Frognerkilen rammet ved aerningen av
opplaget på Karenlyst.
I “Områderegulering for Skøyen” står det:
• «Bestumkilen vil fylles ut med ca. 19 dekar for å gi plass 4l en ny stor Cordpark. Ro- og padlebanen
sikres. Ny bruk av området vil være med på å knyIe Skøyen 4l Corden.» Fra side 13 i
“Områderegulering for Skøyen”
• «Strandsonen innerst i Bestumkilen fylles ut med ca. 19 daa, og gjøres 4lgjengelig for
oﬀentligheten.» Side 106
• «En ﬂyQng av båtene frigjør verdifullt kollek4vnært areal 4l byutvikling, og gjør Corden 4lgjengelig
for allmennheten med nye atkomster og rekreasjonsarealer.» Side 13
• «En fortseIelse av dagens båtopplag og båtplasser på Sjølyst fører imidler<d <l at
sjøfronten oppleves u<lgjengelig for allmennheten» Side 145
• «Småbåthavnen i Bestumkilen må forskyves noe utover i kilen ved uRylling av Sjølyst (ny sjølinje).
DeIe gir arealer 4l å etablere en bygningsrekke som kan skjerme Sjølyst fra vegtraﬁkkstøy, og
sam4dig gi brede og funksjonelle arealer ned mot sjøen.» Side 125

”Båtopplaget er sløsing med arealer. Det samme gjelder båtplassene i sjøen”
Sitat fra side 47 i «Områderegulering for Skøyen»
Fortellingen om ”Områderegulering for Skøyen” er på 256 sider. Fritidsbåter er omtalt spredt og nærmest
tilfeldig. Gjennomgangstema er at båtopplag er til hinder for allmenhetens ferdsel. En argumentasjon som er
litt pussig, når det samme arealet skal fylles opp med høyblokker. Vi har derfor valgt å ta med sitater av det
PBE og Bymiljøetaten skriver om fritidsbåter. I dokumenter og konsulentrapporter er innstillingen til
fritidsbåter også påfallende negativ.
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Det blir for enkelt, som noen politikere tror, at det bare er å si opp noen leieavtaler, så vil
fritidsbåtene forsvinne fra Bestumkilen, uten at det vil koste Oslo kommune noe.
Med den begrunnelsen at båter ikke har en ”rett” til å være i Bestumkilen.
På side 17 skiver PBE at det er 450 båtplasser i sjøen i
Bestumkilen. DeIe antallet skal ”reduseres <l 330 plasser”
Plasser som skal relokaliseres <l utenfor Lysaker. Resterende
120 plasser i Bestumkilen skal «relokaliseres utenfor
planområdet».

De=e er feilakBg informasjon. De ﬁre bå/oreningene i
Bestumkilen har <l sammen 1200 båter i sjø. I <llegg
kommer 2000 båter i Frognerkilen. 3200 båter rammes.

Hva er kommunen siI ansvar?
I fortelling om ”Områderegulering for Skøyen” er ikke
PBE tydelig nok. Hvem skal betale for erstatnings plasser?
Det blir for uforpliktende i en juridisk bindende
områderegulering kun å skrive at “Eventuelle
ﬁnansieringsløsninger er ikke på plass” I en
områderegulering skal det kun være klare «skal»-punkt.
De lovbestemte retningslinjer for utarbeidelse av
reguleringsplaner påpeker at:
★“For å unngå for stort tolkningsrom må bestemmelser
være skrevet i ’skal’-form”….”Departementet vil
understreke at både plankartet og bestemmelsene skal
være så tydelige at planen kan forstås, uten å måIe ta
planbeskrivelsen 4l hjelp”. Se her: hIps://
www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/
id2609532/?ch=10

Det skal ikke være uklarheter eller tolkningsmuligheter i en
områderegulering. Et bystyre kan ikke vedta «eventuelle
løsninger» i en områderegulering.

Store økonomiske konsekvenser

Om Rerning av båtplasser
«1500 båtopplagsplasser på land foreslåes
Fernet og antall småbåtplasser i vann
foreslåes redusert fra 450 Hl 330.
Planforslaget viser en mulig løsning i form
av en utvidelse av dagens molo og
etablering av en kunsHg øy i
LysakerForden”
Sitat fra side 14 i KVU fra Bymiljøetaten om
erstatning av båt- og opplagsplasser.
.

Transformasjonen
”En transformasjon av Bestumkilen fra
båtopplag Hl boliger og Sjølyst park ved
sjøen, utvider Skøyen mot sør og gjør
sjøkanten Hlgjengelig for byens befolkning”
Side 141.
”Strandsonen er lite Hlgjengelig for
allmennheten, og er ikke egnet for barns lek
på grunn av manglende sikkerhet rundt de
oppsHlte båtene”. Side 28.

Behov for 38 dekar
«Dersom det erstaPes ved uQylling i sjø ved
Sollerud anslås et behov for ny uQylling på
minimum 38 dekar, som vil kunne erstaPe
1500 vinteropplagsplasser på land og 120
båtplasser i sjø. AlternaHver for erstatning
av båtopplag og båtplasser i sjø er utredet i
en KVU i regi av Bymiljøetaten. KVUrapporten behandles videre i
byrådsavdeling for miljø og samferdsel
(MOS). Utvikling på Sjølyst forutsePer at

PBE skriver: ”Eventuelle ﬁnansieringsløsninger er ikke på
plass”. Side 204.
En presiseringen er omtalt på side 205:
• ”FlyQng av båtopplag og båtplasser er kostnadsberegnet i erstatningsplasser skal være sikret” Side
KVU for erstatning av båt- og opplagsplasser 16.01.2019,
126
men det foreligger ikke ﬁnansiering for disse 4ltakene per
2019.”
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For de økonomiske konsekvensene av «Områderegulering for Skøyen» viser PBE <l et hemmelig notat
fra Bymiljøetaten: «KVU for erstatning av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen». Notatet er delvis
«UnntaI oﬀentlighet». Se vedlegg 2, side 12 i deIe notatet.
Bymiljøetaten siI hemmelige notat viser at en opplagsplass på land på en kuns<g øy i Lysakeraorden
er beregnet <l 845 000 kroner pr. båt. Se vedlegg 3, side 13 i deIe notatet, hvor det fremgår:

• Med 1500 båter blir kostnaden for Oslo kommune på 1,267 milliarder.
Notatet fra Bymiljøetaten har også seI på kostnadene for Oslo kommune ved å plassere båtene i en
aellhall. Da blir prisen på 604 000 kroner pr. båt.
For 1500 båter er prisen 906 millioner. Se tabellen i vedlegg 3, side 13.
Som begrunnelse for å holde kostnadene av Områderegulering for Skøyen hemmelig, blir det vise <l
«Lov om reI <l innsyn», § 14, første ledd: «Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som
organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuingdet» En tvilsom lovtolkning, siden loven
påpeker at dokumenter som vil påvirke den «endelege avgjerda» ikke skal bli holdt hemmelige.
Påfallende siden deIe gjelder selve beslutningsgrunnlaget for den poli<ske behandlingen av saken.
Alle kjente økonomiske kostnader, som følger av ”Områderegulering for Skøyen”, må synliggjøres og
være en del av bystyrets siI beslutningsgrunnlag.

Krav om økonomisk erstatning
Av kjente økonomiske kostnader kommer også ﬂyYng av opplagsplassene i sjø, samt erstatning for
bygningsmassen på land <l de ﬁre bå/oreningene. DeIe er kostnader som ikke er utredet eller
kostnadsberegnet. Det er ikke vurdert om «Lov om tomtefeste» kommer <l anvendelse for
bå/oreningene sin bygg. Bå/oreningen har mange hus på eiendommene. De første kom på 1800tallet. Det er mange forhold som vil spille inn i kravet om økonomisk erstatning, ved et eventuelt
bor/all av erstatningsplasser. Det er heller ikke vurdert om bå/oreningene har verneverdige bygg.
Det virker som at strategien er at økonomiske konsekvensene ikke skal bli et tema under den poli<ske
debaIen i Oslo bystyre. DeIe er grunnen <l at det heller ikke følger med fortellingen om Skøyen et
kart som viser konsekvensene av en u/ylling på 19 dekar i Bestumkilen. Se konsekvenser av
u/yllingen på side 10 i deIe notatet.
Hovedstadens poli<kere kan derfor bli forledet, <l å gjøre et juridisk bindende poli<sk vedtak som
medfører at kommunen får store økonomisk merutgiVer gjennom å vedta ”Omregulering for Skøyen”,
slik den nå foreligger fra PBE.

En fortelling med mange gjentagelser
I sin fortelling om Skøyen velger PBE gang på gang å gjenta sine budskap. Om båtopplaget skriver PBE:
• «Båtopplaget ﬂyIes og arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig utvikling.» Side 10.
• ”Kommunen eier størsteparten av tomten for båtopplaget i Bestumkilen, som har stort
byutviklingspotensial. Staten eier et lite område mot Hengsåsen.
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• Klargjøring av båtopplagstomten for utbygging antas å være
omfaIende, knyIet 4l teknisk infrastruktur og stabilisering
av grunnen. Det er også her forutsaI at utvikler av
eiendommen bekoster den tekniske infrastrukturen. DeIe
fordrer en balanse mellom kostnader ved å utvikle tomten, og
gevinst ved salg av eiendom. De økonomiske konsekvensene
ved å ﬂyIe båtplassene er vurdert i konseptvalgutredning
(KVU) Eventuelle ﬁnansieringsløsninger er ikke på plass”.
Side 204
• ”En ﬂyQng av båtene frigjør verdifullt kollek4vnært areal 4l
byutvikling, og gjør Corden 4lgjengelig for allmennheten med
nye atkomster og rekreasjonsarealer. Bestumkilen vil fylles ut
med ca. 19 daa for å gi plass 4l en ny stor Cordpark. Ro- og
padlebanen sikres. Ny bruk av området vil være med på å
knyIe Skøyen 4l Corden”. Side 13.

På oppdrag fra PBE har Norconsult laget
en rapport om “BÅTLIV,
BYUTVIKLING OG MASSEDEPONI”.
Illustrasjonen er fra rapporten, og viser et
alterna<vet med molo og to nye øyer
utenfor Sollerud.
Om å knyIe Skøyen bedre <l aorden enn i dag skriver PBE: ”…
Rapporten omtaler også hva som er
gjennom Ferning av dagens båtopplag, uQylling og etablering «kommunens forpliktelser» <l eierene av
av et ﬂerfunksjonelt byområde, blant annet med boliger og
fri<dsbåter:
nye byrom langs sjøen.” Side 55.

DeIe er hva PBE mener vi skal
forholde oss <l:
• Bymiljøetaten har gjennomført en konseptvalgutredning
(KVU) for å ﬁnne erstatningsplasser for båtopplaget og
småbåtplassene i Bestumkilen. Utredningen var ferdig
16.01.19, og omhandler ulike alterna4ver 4l plassering og
mulighetene for å dele opp båtopplaget i ﬂere mindre. De
ﬂeste alterna4vene 4l plassering er foreslåI utenfor
Fjordbyen vest. Byråd for miljø og samferdsel har
gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1). DeIe
arbeidet er vik4g for at Sjølystområdet kan brukes på ny
måte.» Side 13
• ”Bymiljøetaten har gjennomført et KVU-arbeid med å ﬁnne
erstatningsplasser for båtopplaget og småbåtplasser i
Bestumkilen. DeIe arbeidet er vik4g for å kunne åpne Sjølyst
området for ny bruk. En ﬂyQng av båtene frigjør verdifullt
kollek4vnært areal 4l byutvikling, og gjør Corden 4lgjengelig
for allmennheten med nye atkomster og rekreasjons arealer”.
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“Når man vurderer hva som er
kommunens forpliktelser, og man
eventuelt må foreta valg mellom
ulike typer arealbruk, er det også
vikHg å ha i mente at situasjonen slik
den er i dag, betyr at det kun er et
sted mellom 2000-3000 mennesker
som har Hlgang på de eksisterende
båtplassene i området ved at de selv,
eller noen i familien eier båt eller
andel i båt med båtplass ved Sollerud
eller i Bestumkilen. DePe betyr at ca.
0,5 % av Oslos befolkning har
eksklusiv Hlgang Hl disse arealene.»
Side 26.
”En ﬂycng av båtene frigjør
verdifullt kollekHvnært areal Hl
byutvikling, og gjør Forden
Hlgjengelig for allmennheten med
nye atkomster og
rekreasjonsarealer.” Side 157, under
avsniIet ”Konklusjon” i
”Områderegulering for Skøyen”.
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Alle kjente kostnader må synliggjøres
Vi har her en situasjon med økonomiske kostnadene som allerede er kjent for Bymiljøetaten og PBE
(og sannsynligvis også for Byrådet). Dermed blir det lovstridig ikke å synliggjøre alle kjente kostnader.
Her er det kostnader på milliarder, for erstatnings plasser - både for 1500 båtplasser på land og 1200
båtplasser i sjø. Se vedlegg 3, på side 12.
Viser <l Utredningsinstruksen, og bestemmelsene i § 10-1 i Plan- og bygningsloven, KapiIel 12.
Reguleringsplan, § 4-2: ”Planbeskrivelse og konsekvensutredning”. Og rekkefølge-bestemmelser i §
11-9 nr. 4 (kommuneplan) og § 12-7 nr. 10 (reguleringsplan). Samt diverse EU-direk<v, som Norge er
forpliktet <l å forholde seg <l. Norge har et omfaIende regelverk for at våre folkevalgte ikke skal gjøre
poli<ske vedtak som ”<lfeldigvis” medfører store økonomiske kostnader for kommuner.
Vedtak <l poli<sk behandling skal konsekvensutredes neIopp for å få frem, synliggjøre, alle
økonomiske kostnader som er en følge av et poli<sk vedtak. Det er poli<kernes ansvar at en
kommune ikke påtar seg kostnader, uten at det fremgår av sakens dokumenter.

Byrådets opplysningsplikt er omfaIende
I tråd med kommuneloven (§20 nr. 2. i gammel lov og §13-1 tredje ledd i gjeldende kommunelov)
har Byrådet en plikt <l å påse at saker som legges frem <l poli<sk behandling er forsvarlig utredet. I
reglementet for Byrådet § 3-1 annet ledd fremgår det om opplysningsplikten at «Byrådet skal påse at
saker som legges frem for de folkevalgte organer er <lstrekkelig utredet….»
Byrådets opplysningsplikt er videre vesentlig for at bystyret skal kunne føre <lsyn med den
kommunale økonomi og forvaltningen, og bruken av oﬀentlige midler, ref. § 76 i gammel
kommunelov og § 22-1 i gjeldene kommunelov. I forarbeidene <l ny lov er det presisert at deIe blant
annet innebærer at utredninger som legges frem skal inneholde all relevant og nødvendig
informasjon om sakens faktum.

Kostnader må veies opp mot salg av kommunale tomter
Byrådet må sende saken <lbake <l PBE. Alle kjente økonomiske kostnader, som følger av
”Områderegulering for Skøyen” må synliggjøres. Spesielt må Byrådet be om en utredning som viser
om det er lønnsomt å selge de kommunale tomtene i Bestumkilen, vurdert opp mot økonomiske
utgiVene kommunen får ved å ﬂyIe de landbaserte og sjø-baserte anlegg <l ﬁre bå/oreninger. Med
krav om erstatning av opplagsplasser også for båtene i Frognerkilen.
Det må utredes om det økonomisk seI vil være mer lønnsomt for Oslo kommune å utbygge andre
områder, seI i forhold <l merkostnadene kommunen får av å ﬂyIe båtene fra Bestumkilen.
Pengene som må brukes på en ﬂyYng av båter, kunne ha vært brukt <l å få på plass et
høyhas<ghetstog, - hvor det bare vil ta noen få minuIer å komme <l områder som i dag ikke er
utbygd. DeIe er økonomiske vurdering som må utredes og bli lagt frem for Oslo bystyre, som en del
av beslutningsgrunnlaget.
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Et vedtak uten fri<dsbåter?
Det er hevdet at båtene må ﬂyIes på grunn av ”høye tomtekostnader” på Skøyen. Formidlet er også
at kostnadene for tomten på Sollerud er høy, og at det dermed blir urimelig å ﬂyIe båter <l Sollerud.
Det blir vist <l at Sollerud ikke er en del av områderegulering for Skøyen.
Det vil bli utarbeidet en egen reguleringsplan for Sollerud. Først da skal bystyret ta s<lling <l om båter
kan være på Sollerud.
PBE mener det er <lstrekkelig å peke på noen uforpliktende «alterna4ve løsninger» og noen
«muligheter», - og at «En endelig løsning vil utarbeides» - «…både med hensyn Hl løsning og
lokasjon.» I sin «Områderegulering for Skøyen» skriver PBE:
•

”PBE har 4dligere anbefalt et nyI areal i sjøen utenfor Sollerud på Lysaker som erstatning for
båtplasser ved Sjølyst. Konsekvensene for Sollerud er ikke utredet. Bymiljøetaten har på
oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) uRørt et KVU-arbeid for å ﬁnne
erstatningstomter for båtopplaget og småbåtplassene i Bestumkilen. Den peker på ﬂere
alterna4ve løsninger, også utenfor Fjordbyenvest. Bestemmelsene i planen sikrer at dagens
båtopplagstomt ikke kan utvikles før småbåtplasser og opplag er sikret ﬂyIet. Planforslaget
viderefører reguleringen av ro- og padlebanen i vann, og 4lreIelegger for 4ltak knyIet 4l roog padlebanen på land” Side 156

•

”Det foreligger ikke konkrete detaljer for et båtopplag eller båtplasser på Sollerud. Årsaken 4l
at det ikke er nærmere omtalt i områderegulering for Skøyen, er at det kun er pekt på som en
mulighet.”… ”En endelig løsning vil utarbeides som et resultat av prosessen igangsaI hos
Bymiljøetaten, hvor første steg er en konseptvalgutredning (KVU). KVUen skal avdekke hvilke
alterna4ver som er aktuelle for erstatning av båtplasser og båtopplag i Bestumkilen, både med
hensyn 4l løsning og lokasjon.” DeIe skriver PBE i et brev 4l Tine Jobrærk av den 19.09.2018
(Arkivkode hos PBE: 512.1).

Bystyrets <dligere enstemmige vedtak
Viser <l bystyrets enstemmige vedtak i sak 237: Privat forslag fra Camilla Wilhelmsen (F) av
06.04.2017:
• ”Oslo kommunes eiendom som disponeres av Sjølyst/Karenslyst båtopplagsforening tas ut av
planområde for områderegulering av Skøyen»
• «Bystyret seIer som forutsetning at båtopplaget på Sjølyst/Karenslyst kun kan ﬂyIes hvis det sikres
annen lokalisering og at tomten som frigjøres i strandsonen skal være allment 4lgjengelig. Bystyret
forutseIer at ﬂyQng ikke medfører at andre friområder bygges ned eller priva4seres. Dersom deIe,
ut fra en helhetsvurdering, blir nødvendig, skal det s4lles krav om erstatningsareal.”
DeIe vedtaket i bystyret må sees i sammenheng med rekkefølgebestemmelsen i
«Områderegulering for Skøyen». Rekkefølge-kravene legger grunnlag hva som skjer videre med
båtene i Bestumkilen. Kravene er sam<dig en juridisk bindene rammer for forhandlinger om
utbyggingsavtaler.
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PBE gir motstridende signaler i sin beskrivelse av rekkefølgebestemmelsen:
På side 56 påpeker PBE at det skal være et ”krav Hl ﬂycng av båtopplag og småbåtplasser før det
kan gis rammeHllatelse på Sjølyst”.
Mens det i ”Rekkefølgebestemmelser”, i en bisetning heter at ”….må båtopplaget og småbåtplasser
være sikret ﬂyPet” (i punkt 11.9 på side 247).
Under punktet ”Oppgaver som må følges opp videre” (side 13) , er det kun en kort setning:
”Lokalisering av erstatningsplasser for båtopplaget i Bestumkilen (Bymiljøetaten).»
DeIe er ikke forpliktende formuleringer.

• Dersom det ikke legges klare forutsetninger i områdereguleringen, koker det fort bort med
etablering av alternative nye båtplasser i sjøen og nødvendige opplagsplasser på land.
Det er vik<g at alle poli<ske par<er i Oslo nå får saken opplyst, slik at de blir grundig informert om
konsekvensene av, og kostnadene for, den foreslåIe områderegulering. Det er snart ove 900 000
fri<dsbåter i Norge. Hovedstaden bør også ha et forhold <l fri<dsbåter, - og en båt-poliHkk.

Innføring av brukerﬁnansiering
Bymiljøetaten siI innspill om “Muligheter for brukerﬁnansiering” må konkre<seres og utredes.
Vi blir ikke fortalt hva det innebærer for fri<dsbåtene når “Muligheter for brukerﬁnansiering”
vurderes av kommunen. Brukerﬁnansiering er omtalt i Bymiljøetaten sin konseptvalgutredning
(KVU), som delvis er «UnntaI oﬀentlighet».
Er det meningen at eierne av båtene i Bestumkilen og Frognerkilen skal betale for å bli “kastet ut” av
Bestumkilen? Problems<llingen om det skal innføres en brukerﬁnansiering, er et spørsmål som må
behandles av bystyret. Brukerbetaling for å bli «kastet ut», - kan ikke bare være en (<lfeldig)
konsekvens av en områderegulering. Kommunen må utrede om det juridisk seI er mulig bare å
«kaste ut» båtene og innføre en brukerﬁnansiering. Det er ikke sedvane i Norge at den som blir
”kastet ut” blir pålagt selv å betale, både for selve utkastelsen, og for et nyI oppholdssted, - som et
reIslig forpliktende krav.

U/yllingen i Bestumkilen - ny øy utenfor Sollerud
U/ylling av Bestumkilen og nye øyer er foreslåI som løsning for det masseoverskuddet som
Fornebubanen og ”Ny vannforsyning” genererer. Massene er planlagt deponert nærmest mulig
tømmepunk av hensyn <l transport og miljø, og nærheten <l tunnelpåhugg er vik<g.
Prosjektet «Ny vannforsyning Bl Oslo» vil gi et masse overskudd på mellom 1,5 mill –1,65 mill m3
faste masser. Volumet utgjør 150 000–165 000 lastebillass (se Byrådssak 293/19). Fra Huseby er det
planlagt en utløpstunnel <l Sollerud, noe som gjør det enkelt å lage molo og øyer utenfor Sollerud.
Rundt 1,2 millioner kubikkmeter masse skal taes ut for Fornebubanen, nok <l en u/ylling på 25
dekar. Volumet utgjør 120.000 lastebillass. Bare massen fra Fornebubanen er <lstrekkelig <l ﬂere nye
øyer. Bærum kommune har planer for en ny halvøy på Fornebu.
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Kommunens nega<ve holdning <l fri<dsbåter
Dokumenter fra Oslo kommune er preget av en nega<v holdning <l landets snart 1 million fri<dsbåter.
Bymiljøetaten skriver: «Friludslivshensyn ved og på sjøen inneholder en klassisk behovskonﬂikt
mellom å ha båt langs kysten og fri ferdsel og adgang Hl sjøen for de som ikke har båt”.
Sitatet er fra side 14 i konseptutvalgsutredningen som er omtalt i vedlegg 2, på side 12.
Norge har en av verdens største fri<dsbåt-ﬂåter. Båtlivsundersøkelsen 2018 viser at det ﬁnnes en eller
ﬂere fri<dsbåter i mer enn 30 % av norske hjem. Båtlivet omfaIer dermed store deler av den norske
befolkningen. Mari<mt friluVsliv har andre nyanser og kvaliteter enn landbasert friluVsliv. Det er
ingen ”behovskonﬂikt”, slik Oslo kommune påstår. Dokumentert gjennom undersøkelsen <l Kongelig
Norsk Bå/orening (KNBF): hIps://knbf.no/images/Presentasjoner/Faktafolder_Nasjonal_2018.pdf
At Bymiljøetaten baserer siI arbeid på at det er en «klassisk behovskonﬂikt» mellom fri ferdsel og
det å ha en båt er i seg selv oppsiktsvekkende. Særlig seI i lys av at det er høyblokker som skal
erstaIe fri<dsbåtene på Skøyen.

Konklusjon:
Det er en u/ordring at PBE sender ut forskjellige signaler, i <llegg <l signaler som er ”unntaI
oﬀentlighet”. DeIe gjør det vanskelig for poli<kere, berørte parter og befolkningen å forholde seg <l
oﬀentlig forvaltning. Det må kreves at erstatningsplasser blir funnet, og vedtaI etablert, før
båtopplaget blir aernet fra Karenlyst. Det må også bli avklart hva som skal skje med de 1200 båtene
som idag har sine sjø-plasser i Bestumkilen. Av rekkefølgebestemmelse for reguleringen må det klart
fremgå klart at det blir saI i driV alterna<ve båtopplag, før arealene frigis, - og før uRyllingen av 19
dekar starter i Bestumkilen. Plan- og bygningsloven fastslår at planlegging og vedtak skal sikre
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Vi kan ikke se at
det er bliI gjort for «Områderegulering for Skøyen». Les her.
Båtforeningene i Bestumkilen og Frognerkilen bør kreve en markedsmessig økonomisk
erstatning for båtforeningenes opplagsplasser og bygningsmasse på land i Bestumkilen, med installasjoner for strøm og vann, samt sine tilpassede brygger i sjøen for båtplassene
(som kun i begrenset grad kan selges til andre).

Båtliv og bryggeområder skaper byliv
TilreIelegging for fri<dsbåter og båtopplag sentralt i kystbyer er vanlig, både i skandinaviske byer som
Stockholm, København og Göteborg og i andre norske kystbyer. Båtliv og brygge områder skaper liv og
oppfaIes som et posi<vt sentrumsinnslag hos innbyggere og turister. Sam<dig ivaretas et mari<mt
miljø med lange tradisjoner.
Viser <l Småbåtutvalget sine merknader <l «Områderegulering for Skøyen»:
• «Det er beklagelig om et av Oslos mest akHve og aPrakHve båtmiljøer blir borte på tvers
av trenden i sammenliknbare byer i Norge og naboland».
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Av landets samlede fri<dsbåtpark ble 86 % av båtene benyIet i løpet av sesongen. Disse båtene ble
benyIet i gjennomsniI 34 dager hver. DeIe gir i alt 16 millioner bruks<lfeller i løpet av året. Ikke
unaturlig er det juli med fellesferie og sommertemperatur som representerer høysesongen. I alt 30 %
31 % av bruks<lfellene eller 4,8 millioner båIurer fant sted denne måneden. Juni og august står for
noe over 20 % av bruks<lfellene hver.
Båtlivsundersøkelsen 2018 viser at det finnes en eller flere fritidsbåter i mer enn 30 % av
norske hjem der det bor personer i alderen 18-74 år. Resultatene viser en økning på 6
prosentpoeng fra forrige måling i 2012.
Båtlivet omfatter med andre store deler av den norske befolkningen.
Båttettheten er størst i Nord-Norge og Sør og Vestlandet der flere en hver tredje husstand

har båt og lavest i hovedstadsregionen der nesten en av fire kan skilte med båt. Samlet
sett er det med det nesten 700 000 norske husstander som eier fritidsbåt! Totalt finnes
det mer enn 900 000 fritidsbåter i Norge fordelt på disse husstandene. Det er en økning på
ca. 150 000 båter fra forrige måling. Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt uten
overnattingsmulighet og antallet her har økt siden sist og utgjør nå mer enn 400 000 båter. Det
er også verd å nevne at antall kano/kajakker har mer en doblet seg på 6 år og utgjør nå ca. 170
000.

Mot disse faktaopplysningene blir det misvisende når Norconsult i sin rapport BÅTLIV,
BYUTVIKLING OG MASSEDEPONI” fastslår at «…kun er et sted mellom 2000-3000 mennesker
som har Hlgang på de eksisterende båtplassene i området» Se side 5 i deIe notatet.
Planområdet for Skøyen er på totalt ca. 943 daa og regulerer inn<l 1183 200 m2 BRA.
Inkludert både eksisterende og ny utbygging. BefolkningsteIhet (bosaIe per km2) går opp på
Skøyen fra 2 900 <l 15 800. Nye kontor arbeidsplasser (2030) er esBmert Bl å være 25 500.
Bli oppdater og følge «Områderegulering for Skøyen» ved å gå inn her.
På bildet ser vi hva
Utfyllingen av Bestumkilen på
19 dekar innebærer.
Til venstre sees utvidelsen av
moloen på Sollerud.
Ny molo med øy skal gi plass
til 330 båter fra Bestumkilen.
De resterende 850 båtene,
som har sine sjø-plasser i

Se Vedlegg 1, 2 og 3 på de neste sidene…
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Noen innspill og rapporter:
Her er den SWOT-analysen «Båtplasser og opplagsplasser i Bestumkilen» som PBE viser <l:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018075896&fileid=7994389

•

Rapport fra Norconsult ”BÅTLIV, BYUTVIKLING OG MASSEDEPONI” https://
innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018095007&fileid=7994388

•

HøringsuIalelse: ”SMÅBÅTUTVALGETS MERKNADER TIL NYTT FORSLAG TIL
OMRÅDEREGULERING FOR SKØYEN” https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?
jno=2019173228&fileid=8833110

•

Rapport Kommunerevisjonen om «Medvirkning i reguleringsplaner» Skøyen er omtalt. Se her:
https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/rapporter-fra-kommunerevisjonen/
rapport-16-2019-medvirkning-i-reguleringsplaner#gref

•

Mulighetsstudie for Sjølyst Marina – Bestumkilen hIps://www.oslo.kommune.no/ge/ile.php/
13306600-1544191136/Tjenester%20og%20<lbud/Natur%2C%20kultur%20og%20fri<d/Tur%20og%20friluVsliv/
B%C3%A5t/Sm%C3%A5b%C3%A5tutvalget/
2018/1986%20Sj%C3%B8lyst%20Marina%20mulighetsstudie%20150506%20A3.pdf

•

Til Oslo kommune Kommunerevisjonen Medvirkning må evalueres i hele planforløpet
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019174469&fileid=8838293

•

Svar fra PBE på spørsmål om båtopplag på Sollerud og E18 Lysaker <l Trine Jordbræk: hIps://
innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showﬁle.asp?jno=2018109236&ﬁleid=8101494

•

HøringsuIalelse <l PBE, som omtaler PBE siI innspill om å lage en ny halvøy utenfor Sollerud, som en erstatning for båtopplaget i Bestumkilen: hIps://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
showﬁle.asp?jno=2020001428&ﬁleid=8845021

•

”Mobiliserer mot ran av opplagsplasser” – Fra møtet <l KNBF 30.01.2020: hIps://knbf.no/
nyheter/item/mobiliserer-mot-ran-av-opplagsplasser

•

Om saksbehandlingsfeil i Områderegulering Skøyen - 201414412 https://
innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020023968&fileid=8914532

•

VEDRØRENDE OMREGULERING AV SKØYENOMRÅDE I OSLO KOMMUNE.
Uttalelse fra Skøyen båtforening: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?
jno=2020001828&fileid=8846248

•

Uttalelse fra Oslo Motorbåtforening: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
showfile.asp?jno=2020001828&fileid=8846248

•

UIalelse fra Kongelig Norsk Motorbå/orening: hIps://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/
saksinnsyn/showﬁle.asp?jno=2017135051&ﬁleid=7415375
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Oslo kommune har kun frigjort de første 17 sidene av konseptutvalgsutredningen
”KVU for erstatnig av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen”. Det meste av rapporten,
fra side 18 <l side 93 er ”UnntaI oﬀentlighet”. I henhold <l ”Oﬄ §14 første ledd” er
noen opplysninger i de første 17 siden ”sladdet”. Vik<ge vedlegg er også ”UnntaI oﬀentlighet”. For
<lgang <l de første 17 sidene i KVU-notatet, se her: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/
Vedlegg 2:

filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2Fjournals+000000-02%2F3590521_23.pdf

Her er et utvalg av dokumenter som er helt og delvis ”Unnta= oﬀentlighet”:
1.

hIps://einnsyn.no/saksmappe?
id=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--976819837--3210--2014&jid=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2
Fnoark4%2FJournalpost--976819837--2014--3210--42--2019

2.

hIps://einnsyn.no/saksmappe?
id=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--976819837--3210--2014&jid=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2
Fnoark4%2FJournalpost--976819837--2014--3210--43--2019

3.

hIps://einnsyn.no/saksmappe?
id=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--976819837--3210--2014&jid=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2
Fnoark4%2FJournalpost--976819837--2014--3210--44--2019

4.

hIps://einnsyn.no/saksmappe?
id=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--976819837--3210--2014&jid=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2
Fnoark4%2FJournalpost--976819837--2014--3210--44--2019

5.

hIps://einnsyn.no/saksmappe?
id=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--976819837--3210--2014&jid=hIp%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2
Fnoark4%2FJournalpost--976819837--2014--3210--45--2019
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Vedlegg 3:

Disse tabellene er fra «KVU for erstatning av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen». Merk at
store deler av deIe notatet fra Bymiljøetaten er ”UnntaI oﬀentlighet”, - også denne
oppsummeringen, med grunnlaget kostnads beregninger, er holdt hemmelig.
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