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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune
Oslo

Gnr.
99

Bnr.
426

Adresse
Vestlisvingen 184, 0969 OSLO

Eier/fester
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

Det varsles herved om

Tiltakstype
Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål

Næringsgruppekode
P Undervisning

Bygningstypekode
613 Barneskole

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan
Reguleringsplan

Navn på plan
Vestlisvingen 184

Nabovarselet gjelder

Det er planlagt ny skole og flerbrukshall på Vestli som skal erstatte eksisterende skolebygninger. Det foreligger en
godkjent rivesøknad for eksisterende skole/bygningsmasse. Vestli skole skal utvides til en 4-parallell barneskole
med en flerbrukshall av håndballbanestørrelse. Utformingen av skolen og hallen har skjedd i tett kontakt med
planavdeling i Oslo kommune som også har hatt innspill til hvordan skolen skal se ut og plasseres på tomta. Det
er kommet fram til at skole og hall skal ligge nord på tomta, med skolen langs Vestlisvingen og hallen i nordvest.
Skolen er planlagt i flere etasjer for at man skal beholde de gode og romslige utearealene på tomta, og bevare
noe av tomtas naturlige terreng. Taket av flerbrukshallen skal også benyttes til uteopphold (ballbane) for å øke
tilgjengelig areal for elever og lokalmiljø. Flerbrukshallen skal delvis senkes i terrenget for å dempe størrelsen på
denne, i tillegg til at dette gir god tilgang til hallens tak.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn
Arkitektkontoret GASA AS

Kontaktperson
navn
Camilla Kaupang

e-postadresse
camilla.kaupang@gasa.no

Mobiltelefon
91783830

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn
Arkitektkontoret GASA AS

Postadresse
Møllergata 12, 0179 OSLO

e-postadresse
camilla.kaupang@gasa.no
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Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Ansvarlig søker

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.


