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UTTALELSE T L PLANS SS SKULPTUR- OG KVLTURMINT EPARK
EKEBERG

Saksbeh:

Cathrine Elallberg, 92642675

Renovasjonsetaten viser til Deres brev datert 13 .2010: Skulptur- og kulturmimiepark —
Forhåndsuttalelser plaskisse.

Dato: .:5

Arkivkode:

512.1

Planskissen viser en oversikt over forskjellige alternativer for etablering av en skulptur- og
kulturminnepark på Ekeberg. Det blir biant annet foreslått at Kongsveien 21 og 23 kan benyttes
til atelier og bolig for kunstnere og som bolig for drifispersonell/vaktmester for skulptur- og
kulturminneparken. Bygningene tillates ombygd eller modernisert hmvendig under forutsetning
av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til eldre, dokumentert utseende. Byggene
planlegges også brukt til offentlige formål, som funksj oner for blant annet toaletter, kiosk, ka&,
souvenirbutikk og informasjonssenter.

1 Bystyret den 7.6.2006 ble det vedtatt å utvide kildesorteringen til også å omhandle utsortering
av plastemballasje og matavfall, noe som krever at husholdningsavfallet blir håndtert separat
fl a næringsavfallet. Dette innebærer at det må tas spesielle hensyn når det gjelder innsamling
av husholdningsavfall. Renovasjonsetaten presiscrer at husholdnings- og meringsavfall ikke
skal blandes sammen. Dette er på grunn av at Renovasjonsetaten har ansvaret for den
lovpMagte innsamlingen av husholdningsavfall, mens næringslivet ikke er undertagt slik
restriksjon.

I Kongsveien 21 og 23, hvor det blir planlagt blandede funksjoner, dvs både boliger og
næringsvirksomhet, er det spesielt viktig å skille mellom avfall gencrert fra boliger og avfall
generert fra næringsvirksomhet. De må holdes atskilt, og det må avsettes plass for
hensiktsmessig avfallshåndtering.

Det må tas hensyn til bestemmelsene i "Renovasjonsforskrift er for Oslo gjeldende for
forbruksavfall". ll et må også tas hensyn til krav og anbefalinger i "Veileder for plassering av
avfallsbeholdere". Kravene på side 6 i veilederen er en konkretisering av forskriftens
bestenunelser. Disse dokumentene fi mies på Renovasjonsetatens hj emmeside,
htt ://www.renovas'onsetaten.oslo.kommune.no. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra
Renovasj onsforskriften.
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Siden bruken av Kongsveien 21 og 23 ikke er helt fastsatt, ber vi om at det blir tatt kontakt med
Renovasjonsetaten når dette er avklart. Dersom husene også skal benyttes til boliger, vil avfall
generert fr a disse komme inn under den lovpålagte renovasjonen.

Renovasjonsetaten ber om at plassering av standplass(er) for tradisj onelle avfafi sbeholdere
søkes forhåndsgodkjent hos oss før ombygging av bebyggelsen igangsettes. Dette er viktig, slik
at man unngår ulemper ved feil plassering av hentesteder.

Kontaktperson i Renovasjonsetaten er teamleder ø ivind Juliussen, telefon 23 48 37 67.
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