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ØSTREHEIMSVEIEN 28 A - ÅRVOLL RIDESENTER, BYGGESAK. VEDRØRENDE 
GJENNOMFØRING AV UTBYGGING 
 
 
Byrådet har mottatt spørsmål fra pressen om gjennomføring av utbyggingen av Årvoll 
ridesenter. I den anledning har stabssjefen hos byrådslederen avgitt følgende uttalelse: 
 

‐ Det er jo ikke vanlig å fastsette noe tidsestimat i slike reguleringsplaner, og vi forventer 
jo at bystyrevedtak blir fulgt opp. Det er ingen tvil om at fremdriften her har tatt 
uforholdsmessig lang tid. Jeg har ikke vært kjent med denne saken før Lokalavisene tok 
kontakt, men byrådet vil nå snarest i dialog med utbygger Albert Hæhre, og be han om å 
legge på bordet en videre fremdriftsplan for det planlagte ridesenteret, sier stabssjef for 
byrådslederen, Paal Pedersen.  

‐ Den sene fremdriften er beklagelig, særlig for omgivelsene rundt, og byrådet har et 
ansvar for de mange beboerne som blant annet opplever mye støy og støv som følge av 
denne pukkvirksomheten. Vi vil nå legge press på utbygger om å realisere det som er 
intensjonen i reguleringsplanen, nemlig et ridesenter for barn og unge i Groruddalen, 
sier Pedersen, som også vil gå nærmere inn i vurderinger om politikerne i lignende 
bystyrevedtak bør formulere seg klarere på når man forventer at slike planer skal være 
gjennomført.  

‐ Og når det gjelder eneboligen som det er gitt rammetillatelse for, er den uansett en del 
av reguleringsplanen, så eventuell bruk av denne, skal og må ses i sammenheng med 
resten av intensjonen i reguleringsplanen, sier Pedersen. 

Det er ønskelig å få klarlagt hvor denne saken står og hva som er tiltakshavers fremdriftsplaner 
pr. d.d. Videre hvilken dialog det har vært mellom etaten og utbygger etter bystyrets vedtak i 
2007. Vi er kjent med at etaten har vært i kontakt med ansvarlig søker og tiltakshavers 
representant de siste dager og dette bes referert. 
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Uttalelsen bes sendt byrådsavdelingen innen 02.05.2012. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir B. Aga 
kommunaldirektør 

Elisabeth Eidså Dale 
plan- og utbyggingssjef 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 

 

 
 
Kopi sendt:  Byrådslederens kontor 


