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ÅRGANG 126    UKE 24   NR. 760   LØSSALG kr 20,-

ONSDAG 15. JUNI 2011 
DAGENS MENING:

Det var viktigere å 
ta Treholt enn å holde 

seg til loven.
LEDER  side  2

*Alle beløp inkl mva. Etableringsgebyr kr 3.990,- tilkommer. Nominell rente er 3,35%. Leasingperiode 36 mnd eller 45.000 km. Gjelder Renault Clio Expression Style 1,5 dCi 75 hk. Forbruk blandet 
kjøring fra  0,4 l/mil. Co2 utslipp fra 106 g/km.Tilbudet er begrenset og gjelder kun biler på lager, siste kampanjedag er 30. juni. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.

www.renault.no

Kan bli din for kun
kr. 1.095,-pr mnd*

UIMOTSTÅELIG ELEGANT 
DESIGN SIGNERT RENAULT
RENAULT CLIO EXPRESSION STYLE Forskuddsleie kun kr 29.900,-*

 - din partner i bil

Motor Forum OSLO: 
Østre Akerv 62, 0581 Oslo 
tlf. 23 05 36 00

Motor Forum LILLESTRØM: 
Jogstadveien 19, 2007 Kjeller 
tlf. 66 92 67 00

ÅPNINGSTIDER: 
Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør. 10-14. 
www.motorforum.no

– Utvalget feier 
problemene 
under teppet
Groruddal-beboere rykker ut 
mot integreringsutvalget 

 SAMFUNN 
 side 14–15

Frykter mobil-
stråling på skolen
Foreldre reagerer på mobilmast 
på taket av gymsalen.

SAMFUNN side 6–7

Treholt og familien kan ha krav 
på erstatning fra staten
SAMFUNN side 8
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VIL BLI PRESIDENT: 

Eva Joly kjemper 
om retten til å 
utfordre Sarkozy
 VERDEN 
 side 18–19

Byråden stoppet
politianmeldelse

EKEBERGRESTAURANTEN: Byråd Jøran 
Kallmyr (Frp) ba Friluft setaten droppe 
politianmeldelse av den Christian 
Ringnes-eide Ekebergrestauranten for 
ulovlig hogst.

Friområdeforvalter Harald Stølan sier 
til Dagsavisen at han aldri har opplevd 
noe lignende.
KULTUR side 24–25

EKSPERT OM ULOVLIG OVERVÅKING:
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Mode Steinkjer, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no

Snur om Munch-
museum
oslo Frp har ombestemt seg og sørger for at 
det ikke lenger er politisk flertall for et nytt 
Munch-museum i Bjørvika i oslo, ifølge 
Aftenposten. dermed kan museumsbyg-
gingen bli kraftig utsatt, eller i verste fall lagt 
på is. Fremskrittspartiets bystyregruppe skal 
ifølge avisen ha ombestemt seg etter harde 
forhandlinger internt i partiet før pinsen. 
Sammen med Høyre, Venstre og SV sørget 
Frp i august 2009 for å gi grønt lys til at det 
nye Munch-museet, kalt Lambda (bildet), 
skulle bygges i Bjørvika. Men oslo Frp 
ønsker ikke lenger å opprettholde avtalen 
partiet inngikk med Høyre og Venstre for 
fire år siden. reguleringsplanen for Bjørvika 
skal behandles av byutviklingskomiteen 17. 
august, og i oslo bystyre i slutten av samme 
måned. Før ett eneste spadetak er tatt på 
Paulsenkaia i Bjørvika, har Munch-prosjektet 
kostet over 70 millioner kroner så langt. 
tomta ble kjøpt for 165 millioner kroner. 
 (ntB)

Solstad feires
når forfatteren Dag 

Solstad (bildet) runder 
70 år, går det ikke 
upåaktet hen på 
Litteraturhuset. Hele 
to dager vies forfat-
teren når det blir 
feiring av Solstad i 
oslo fredag 17. og 
lørdag 18. juni, melder 
arrangørene. det blir dermed feiring en 
måned på forskudd, ettersom Solstads 
bursdag er 16. juli. det er ikke Solstad selv 
som skal innta podiet. Men en rekke av hans 
kolleger og andre kjentfolk kommer for å 
feire ham på ulike vis, deriblant kjartan 
Fløgstad, roy jacobsen, jon Michelet, Vigdis 
Hjorth, einar Økland, jan erik Vold og ingrid 
Lorentzen. dessuten blir det hilsener og 
videoklipp fra knut nærum, Åsa Linderborg 
og Linn Ullmann, heter det videre fra 
arrangørhold. Programledere er kari 
Marstein og Aslak Sira Myhre. (AnB-ntB)

Dagsavisen
onSdAg 15. jUni 2011

droppet politian meldelse

Ekebergrestauranten er leid ut til Fur-
setgruppen AS, som også har påtatt 
seg ansvaret for den ulovlige hogsten. 

– Det er riktig at byråden ba oss 
vurdere om det var andre måter å 
håndtere denne saken på enn å politi-
anmelde, sier Harald Stølan, park- og 
friområdeforvalter i Bymiljøetaten, 
divisjon Friluft (tidligere Friluftse-
taten). 

Eieren av den kjente funkisperlen i 
Ekebergskråningen er eiendomsutvi-
kler Christian Ringnes. De to siste 
årene har Ringnes samarbeidet tett 
med Oslo kommune og Høyre/Frp-
byrådet om å anlegge en kvinneskulp-
turpark i det samme området, som 
Ringnes vil betale av egen lomme.

Det er gått over ett år siden den 
ulovlige hogsten ble oppdaget, men 
hittil har ikke kommunen sett noe til 
de 723.000 kronene den krever i øko-
nomisk erstatning.

– Bedt av politiSk ledelSe
Harald Stølan sier det er vanlig praksis 
at Friluftsetaten går til politianmel-
delse når privatpersoner hogger trær 
ulovlig på kommunal grunn i en stør-
relsesorden som dette. 

– Jeg har ikke kjennskap til at Fri-
luftsetaten tidligere er blitt bedt om å 
la være å politianmelde. 

– Hvorfor leverte dere ikke inn politi-
anmeldelse i dette tilfellet?

– Som sagt ble vi bedt om å ikke 
gjøre det av våre overordnede, som er 
den politiske ledelsen i byrådet. Når vi 
får beskjed fra våre overordnede, så 
blir det sånn, sier Stølan. 

– litt SkogSrydding
Det var i midten av april i fjor at Natur-
vernforbundet fikk inn meldinger fra 
turgåere om at en rekke trær var blitt 
hogd ned og lå strødd ved Kjærlighets-
stien i skråningen nedenfor Ekebergre-
stauranten. Naturvernerne varslet 
Friluftsetaten, og saken ble omtalt i 
mediene. «Det er skjedd hogst uten 
vårt vitende. Det betyr at det er ulovlig, 
og det ser vi alvorlig på», uttalte Stølan 
til Dagbladet, som også varslet at kom-
munen ville gå til politianmeldelse. 

Ekebergrestaurantens leietaker 

påtok seg ansvaret for hogsten, men 
var uenig i reaksjonsformen. «Det er jo 
en voldsom reaksjon for det som vi ser 
på som litt skogsrydding i et brakkom-
råde nedenfor restauranten», sa 
direktør Bjørn Tore Furset i Furset-
gruppen til Østlandssendingen.

Kommunen engasjerte et eksternt 
konsulentselskap til å beregne verdien 
av den ulovlige hogsten. Rapporten fra 
ISS Landscaping slår fast at 35 trær 
ble felt og takserte skaden for 25 av 
disse trærne til totalt 723.560 kroner. 
Men fem måneder etter at konsulent-
rapporten ble levert til kommunen 
hadde Friluftsetaten ombestemt seg. 
«Byråden har i etterkant bedt oss se på 
alle sider av saken, og vurdert om det 
finnes andre løsninger enn en politian-
meldelse», var forklaringen daværende 
kommunikasjonssjef Erik Bull-Valen 
ga til Østlandssendingen.

 I et brev til kommunen fra 21. mars 

i år skriver Ekebergrestaurantens 
advokater at de ikke aksepterer 
modellen som er brukt i verdifastset-
telsen. Harald Stølan bekrefter at 
saken ennå ikke er avsluttet selv om det 
er gått over ett år siden hogsten ble 
oppdaget. 

Han understreker at skrenten hvor 
det ble hogget ikke er en del av reser-
vatet hvor Christian Ringnes ønsker å 
anlegge skulpturpark. 

– Men vi anser det for å være et 
viktig naturområde likevel, noe som 
også framgår av takseringen. Når man 
får en skadetakst på over 700.000 
kroner, så er det ikke snakk om en liten 
skade som er forvoldt. I de sakene hvor 
jeg har vært saksbehandler og som er 
blitt politianmeldt har jeg ikke opplevd 
høyere erstatningssum enn dette. 

– Har dette vært en problematisk sak 
for Friluftsetaten å håndtere?
– Det vil jeg ikke kommentere. 

– null dialog Med ringneS
Det Ringnes-eide selskapet Eiendoms-
spar AS har tidligere forsøkt å få til-

Friluftsetaten varslet først at den ville politianmelde 
Ekebergrestauranten for ulovlig hogst. Men anmel-
delsen ble skrinlagt etter inngripen fra byråden for 
miljø og samferdsel, Jøran Kallmyr (Frp). 

n jonAS BrÆkke  ekeBergSkogen
 n i to år har kulturetaten i oslo 

kommune samarbeidet med 
eiendomsutvikler Christian ringnes 
om et forprosjekt til kvinneskulptur-
park i ekebergskogen. Sponsorav-
talen innebærer at Christian ringnes‘ 
via en stiftelse betaler alle kostnader 
til forprosjektet, blant annet 
lønns- og driftskostnader for 
kommunens saksbehandlere med 
inntil 1,8 millioner kroner.

 n Professor i offentlig rett erik Boe 
mener avtalen ligger i et juridisk 
minefelt og at saksbehandlerne i 
Plan og bygningsetaten må erklære 
seg inhabile. 

 n Beboere og miljøvernere protesterer 
mot det de hevder vil ødelegge en 
av oslos siste sentrumsnære skoger. 
i går overleverte artist Silje nergaard 
et protestskriv til HkH kronprins 
Haakon Magnus (bildet) under 
åpningen av konferansen Forest 
europe i oslo.

 n oslo bystyre skal ta stilling til 
planene om skulpturpark til høsten, 
når byrådet legger fram det endelige 
reguleringsforslaget. Samtlige 
partier har varslet at de trolig vil gi 
sin støtte til parken, bortsett fra 
rødt.

ifølge konsulentene som har vurdert 
hogsten for kommunen, vil områdets 
lokalklima «drastisk endre seg» og det 
vil ta mange år før områdets flora og 
fauna stabiliserer seg igjen.  Foto: noA

eiendomsutvikler Christian ringnes 
forsøkte i 2006 å få tillatelse fra 
kommunen til å rydde trær, men fikk 
avslag.  Foto: FArtein rUdjord



25KULTUR DAGSAVISEN
ONSDAG 15. JUNI 2011

– Men jeg kom ikke med noen instruk-
sjoner, sier Jøran Kallmyr.

– Når byråden ber en underliggende etat 
om å se på en sak på nytt, forstår du at det 
kan oppfattes som et pålegg?

– Nei, det at man ber en etat vurdere 
noe på nytt er helt vanlig og en dagligdags 
aff ære. Jeg sa at saken skulle vurderes på 
nytt, ikke hvordan saken skulle vurderes 
på nytt. Det var fullt og helt opp til Fri-
luft setaten, sier Kallmyr.

Han forteller at han tok initiativ i 
saken etter at han leste om den i mediene 
og at han syntes det framsto som urimelig 
at den ansvarlige skulle politianmeldes. 
Like før hadde Kallmyr selv vært på befa-
ring i Ekebergskråningen og sett med 
egne øyne at det var behov for med opp-
rydning av vegetasjonen. 

– VELDIG URIMELIG
– Det hadde kommet sterke signaler fra 
byens politiske ledelse og opposisjonspo-
litikere i bystyret om at det burde ryddes 
mer i det samme området på Ekeberg. 
Hvorfor er det slik at politisk ledelse kan 
beordre skogen hogget, mens de som gjør 
det faktisk blir politianmeldt? Det kunne 
virke utad som veldig urimelig, og derfor 
ba jeg om en ny vurdering, sier Jøran 
Kallmyr.

UVIKTIG HVEM SOM STO BAK
– Samtidig som skogen ble felt samarbeidet 
eieren av Ekebergrestauranten med kom-
munen om en kvinneskulpturpark på Eke-
berg. Var det også noe av bakgrunnen for at 
du ikke ville at saken skulle politianmeldes?

– Nei, overhodet ikke, prosessen med 
kvinneskulpturparken har dessuten fore-
gått i en helt annen byrådsavdeling. Det 
var som sagt helt andre grunner til at jeg 
ba om en ny vurdering. Om det var Per 
eller Pål eller Christian Ringnes som 
utførte hogsten var helt irrelevant. 
jonas.braekke@dagsavisen.no

latelse fra kommunen til å gå med på «ytter-
ligere tiltak» for å rydde skråningen nedenfor 
Ekebergrestauranten for trær og vegetasjon. 
«Vinteren/våren 2005 ble det gjennomført 
vegetasjonsrydding, dog ikke så mye som vi 
som utbyggere og 
ledelsen av restauranten 
ønsket», skrev Eien-
domsspar i et brev til 
Friluft setaten sommeren 
2006. Restauranten 
hadde da vært i drift  i ett 
år. Men svaret fra kom-
munen var negativt: 
«Friluft setaten mener at 
trærne i skråningen nord 
for restauranten for øvrig 
ikke er til så stor ulempe 
at noen av den grunn bør 
fj ernes.»

Fire år etter avslaget 
sørger altså Ekebergrestaurantens leietaker 
likevel for at trærne som står i skråningen 
blir borte slik at restauranten blir mer synlig 
fra Oslo sentrum. 

Restaurantens leietaker, Bjørn Tore 
Furset, sier advokaten hans er i dialog med 

kommunen om å fi nne en rimelig erstat-
ningssum.

Furset sier han ikke var klar over at han 
slapp unna politianmeldelse etter at byråden 
grep inn overfor Friluft setaten. 

– Omstendighetene 
rundt dette kjenner jeg ikke 
til. Det jeg vet er at vi fi kk et 
brev fra kommunen om en 
takst for skadene og at vi 
mener det er grunnlag for å 
diskutere dette videre for å 
komme til enighet.

Furset sier inngrepet 
ikke var klarert med verken 
Christian Ringnes eller 
andre i Eiendomsspar og 
påtar seg det hele og fulle 
ansvaret.
– Det har vært null dialog 
om dette med Christian 

Ringnes. Dette dreier seg om en intern kom-
munikasjonssvikt.
Eiendomsutvikler Christian Ringnes har 
ikke svart på Dagsavisens forespørsel om 
intervju.
jonas.braekke@dagsavisen.no

meldelse

«Når man får en 

skadetakst på over 

700.000 kroner, så 

er det ikke snakk 

om en liten skade 

som er forvoldt.»

Harald Stølan, Bymiljøetaten

«Hvorfor er det slik at 

politisk ledelse kan 

beordre skogen 

hogget, mens de som 

gjør det faktisk blir 

politianmeldt? 

Jøran Kallmyr (Frp), byråd for miljø 
og samferdsel

Byråd Jøran Kallmyr (Frp) ba 
Bymiljøetaten i Oslo 
kommune fi nne andre måter 
å behandle den ulovlige 
hogsten på enn å gå til 
politianmeldelse. 
FOTO: JOACIM JØRGENSEN

DAG SOLSTAD 70 ÅR

Billetter på www.litteraturhuset.no
på Litteraturhuset 9 – 16 hverdager
eller i døra før arrangementet

FREDAG 17. JUNI KL. 19 • 90,-

FESTKVELD
Kjartan Fløgstad • Jon Michelet  
Roy Jacobsen • Jan Erik Vold • Vigdis Hjorth  
Øyvind Rimbereid • Einar Økland  
Ole Robert Sunde • Ingrid Lorentzen 
og mange flere…

LØRDAG 18. JUNI KL. 15 • GRATIS

Lammelse som mulighet
Foredrag om Dag Solstads forfatterskap  
ved Tom Egil Hverven

Ba om ny 
vurdering
Byråd for miljø- og samferdsel 
Jøran Kallmyr bekrefter at han ga 
Friluftsetaten beskjed om å se på 
saken på nytt. 

■ JONAS BRÆKKE




