
 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 
 

    

Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 

Sentralbord: 02 180 
Kundesenteret: 23 49 10 00 
Telefaks: 23 49 10 01  

 

Bankgiro: 1315.01.01357 
Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

 
 
 
 
 

 
 

  Dato: 26.04.2012 
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Tiltakshaver: Albert Kr. Hæhre AS Adresse: Postboks 73, 3371 VIKERSUND 
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VEDRØRENDE FREMDRIFT FOR NYTT RIDESENTER - 
ØSTREHEIMSVEIEN 28 A 

 
 
Plan- og bygningsetaten viser til brev (Deres ref. 201202048-1) fra Byrådsavdeling for byutvikling datert 
23.04.2012.  
 
Byggesaken ble mottatt Plan- og bygningsetaten i november 2007. Det har deretter blitt registrert over 200 
inn- og utgående dokumenter i saken. Ordinære saksbehandlingsrutiner har blitt fulgt dvs. at etaten i all 
hovedsak har forholt seg til ansvarlig søker som representant for utbyggersiden både med hensyn på 
utgående brev (tiltakshaver er kopiadressat) og telefonsamtaler. 
 
Igangsettingstillatelse for terreng- og sprengearbeider ble gitt 26.08.2009. Søknad om ytterligere 
igangsettingstillatelser er ikke mottatt. 
 
Nedenfor fremgår det som Plan- og bygningsetaten er kjent med vedrørende fremdrift og ferdigstillelse av 
ridesenteret: 
 
Ansvarlig søker, ved Norconsults Maxim Mironov, kunne i telefonsamtale med Plan- og bygningsetatens 
saksbehandler Thomas Ruyter ikke meddele at ridesenteret ikke skal realiseres.  Plan- og bygningsetaten 
mottok kort tid etter denne telefonsamtalen følgende e-post (datert 19.04.2012) fra ansvarlig søker hvor det 
fremgår følgende: 
 
”Ifølge tiltakshaver skjer alt anleggsarbeid i henhold til gitte tillatelser. Prosjektet er fortsatt i 
prosjekteringsfase og videre fremdrift i forhold til utførelse er foreløpig ikke avklart. Ved behov for 
ytterligere informasjon kan tiltakshaver v/Vanessa Quintavalle kontaktes (tlf. 21 90 91 55).” 
 
Vanessa Quintavalle bekreftet i telefonsamtale 19.04.2012 med Plan- og bygningsetatens saksbehandler 
Thomas Ruyter at de ikke har noen andre planer enn tidligere og at de forholder seg til de tillatelser som er 
gitt. På direkte forespørsel ble det imidlertid ikke bekreftet  at  ridesenteret skal ferdigstilles. 
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Avdeling for områdeutvikling 
Områdeplaner 2, Åpen by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 26.04.2012 av: 
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