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UTKAST TIL KOMMUNEPLAN FOR OSLO 2017 - SAMFUNNSDEL MED 

BYUTVIKLINGSSTRATEGI  

HØRING OG UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Byrådet i Oslo har utarbeidet et utkast til ny samfunnsdel til Oslo kommuneplan. Vi sender 

utkastet på høring med frist for høringsinnspill 30.06. 2017.  

 

Arbeidet med kommuneplan er organisert etter reglene i plan- og bygningsloven - se kap.11. 

Bystyret i Oslo vedtok 14.12. 2016 Planstrategi 2016-2019 og planprogram for ny samfunnsdel 

til kommuneplanen. 

 

Planutkastet følger vedlagt, men vedleggene til utkastet må finnes på nett pga størrelsen på kart 

og rapporter. Planutkastet med vedlegg kan leses og lastes ned på nettsiden  

www.oslo.kommune.no/kommuneplan. Her finnes de strategiske kartene i samfunnsdelens 

byutviklingsstrategi, som kan forstørres på skjerm. På kommuneplansiden finner du også 

Kommuneplan 2015 som har en juridisk arealdel. Denne arealdelen skal revideres først senere i 

bystyreperioden. 

 

Høringsutkastet er også tilgjengelig på Deichmanske bibliotek – hovedbiblioteket og alle 

filialer. De som har særlig behov for trykket utgave kan be om dette. 

 

Byrådet inviterer til et folkemøte om høringsutkastet 9.mai. Møtet holdes i Rådhuset  – se 

program og påmelding på nettsiden. 

 

Det holdes også fire åpne møter om kommuneplanen rundt i byen:  

 

• 11. mai: Møte for Indre by: St. Hanshaugen, Frogner, Sagene, Grünerløkka og Gamle 

Oslo på DOGA, klokken 17-20. 

• 15. mai: Møte for Groruddalen: Alna, Bjerke, Grorud og Stovner på Kulturloftet på 

Årvoll gård, klokken 17-20. 

• 22. mai: Møte for Vest: Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern på Ullevaal stadion (i 

konferansesenteret Ullevaal Business Class), klokken 17-20. 

• 29. mai: Møte for Sør: Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oppsal 

samfunnshus, klokken 17-20. 
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Frist for høringsinnspill er 30.06. 2017. De kan sendes til 

 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans 

- enten via: postmottak@byr.oslo.kommune.no 

- eller på papir med postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo 

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål S Hernæs 

kst.kommunaldirektør 

 

 

Monica Lund 

kst.plan- og strategisjef 

 

 

 

Vedlegg 

 

  

Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 1. Utkast til kommuneplan 2017.pdf 
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