
 

191104 Varslingsbrev_AM  Side 1 av 1 

Spor Arkitekter AS  
Pilestredet 75 D 
Postboks 5173 Majorstuen  
0302 Oslo, Norge 

Org. nr.:  976 588 614 MVA 
(+47) 22 93 14 20 
● spor@spor.no 
● www.spor.no  

Hoffsveien 50, Smestad 
Varsel om oppstart av planarbeid 

Dette er et varsel om at Spor Arkitekter på vegne av eier Smestad Boligstiftelse starter 
opp planarbeid for Hoffsveien 50 gnr. 29/ bnr.758. Plikten til å varsle om dette er 
hjemlet plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Området er i dag regulert til bolig og 
kontor, samt felles avkjørsel og turvei. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette 
for å øke antall boenheter gjennom påbygg på eksisterende boligbebyggelse med 1 til 2 
etasjer. Planarbeidet skal sikre gangforbindelse til friområdet langs Makrellbekken og 
gang- og sykkelvei. Planen skal også rydde opp i formåls- og eiendomsgrenser mot 
naboeiendommen Hoffsveien 48.  
 
Planen vil bidra til fortetting i et område som har god kollektivdekning og gode gang- og 
sykkelveier. Smestad Boligstiftelse har som formål å skaffe boliger for utleie til personer 
som ellers har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet. 
Prosjektet vil legge til rette for flere småleiligheter for utleie. Det vil bidra til større 
variasjon i boligtilbudet som domineres av mye rekkehus og eneboliger i dette området.  
 
Påbygget vil bli tilpasset eksisterende leilighetsstruktur og konstruksjoner. Det er 
planlagt 2 etasjer påbygg mot kontorbebyggelsen i Hoffsveien 48 mot nord og 1 etasje 
mot småhusbebyggelsen i sør. Beliggenheten i forhold til naboene med himmelretning/ 
orientering og høyder, betyr at virkningen for omgivelsene blir begrenset. Deler av 
bygget er noe støyutsatt. Dette kan løses gjennom videre prosjektering av nødvendige 
tiltak i fasade. Beboerne får tilgang til stille utearealer mot vest. Dagens parkeringsareal 
og kjøreatkomst foran bebyggelsen i vest vil bli omgjort til grønt- og lekeareal.  
 
Den endelige avgrensningen for planforslaget vil bli avklart i det videre arbeidet, se 
vedlagt kopi av varslingsannonse. Dette brevet sendes til alle berørte slik at de som 
ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget 
er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn, trolig høst 2020. Ved offentlig ettersyn 
blir det ny anledning til å komme med merknader før planen bearbeides videre og 
sendes til byrådet for politisk behandling.  
 
Innspill til planarbeidet kan sendes til Spor Arkitekter AS, PB 5173 Majorstuen 0302 Oslo 
eller aashild.mariussen@spor.no innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Plansakens 
dokumenter er tilgjengelige på Spors nettside www.spor.no Dokumentasjon av 
føringene kan sees i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn: 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/201909437Oslo   
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Aashild Mariussen 
Spor Arkitekter 
 
 
Vedlegg: Kunngjøringsannonse, situasjonsplan og skisse mulig påbygg 
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