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Sak 142  Storgata 36 - Prinds Christian Augusts Minde - Forslag til fredning - 

Bydel Grünerløkka - Byrådsak 144 av 28.06.2007 

 

Sendt til bystyret 

 

Byutviklingskomiteen har behandlet saken i møte 22/08/2007 sak 142 

 

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 

 

Ola Elvestuen (V), Khalid Mahmood (A), Bjørn Arvid Lundberg (A), May Britt 

Christensen (A), Stian Berger Røsland (H), John Tore Norenberg (H), Hermann A. 

Kopp (H), Akhtar Chaudhry (SV), Vedis Vik (SV), Berit Laila Baklund (F), Arve 

Lønnum (F) 

 

 

Befaring: 

 

Komiteen foretok en befaring 16.08.2007. 

 

 

MERKNADER: 

 

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og V, mener at det ikke skal åpnes for 

gjennomkjøring til Chr. Kroghs gate. Disse medlemmer mener det er viktig at Prins 

Christian Augusts minde beholder sin historiske lukkethet, og at dette er helt vesentlig 

i forhold til formålet med fredningen.  

 

Disse medlemmer anser brakkene som benyttes til midlertidig sprøyterom ikke er 

forenlig med fredningen. Disse medlemmer understreker derfor at sprøyterommet må 

flyttes og brakkene fjernes innen februar 2009 som forutsatt. 

 

 

FORSLAG: 

 

Kahlid Mahmood på vegne av A, Akhtar Chaudhry på vegne av SV og Ola Elvestuen 

på vegne av V fremmet følgende alternative forslag til byrådets innstilling, 2. avsnitt: 

 

For å bevare anleggets historiske lukkethet går Oslo kommune inn for at det ikke skal 

tillates gjennomkjøring til Chr. Kroghs gate, men det kan åpnes for gående.  

 

 

Votering: 

 

A, SV og Vs alternative forslag til byrådets innstilling avsnitt 2, ble tiltrådt mot 5 

stemmer, H og F, som stemte for byrådets innstilling. 

Byrådets innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 

 

 



Etter dette er byutviklingskomiteens innstilling: 

 

Oslo kommune er generelt positiv til fredningsforslaget, men forutsetter at fredningen 

og da spesielt interiørfredningen, må legge til rette for en levende bruk av området. 

Målet er at alle bygningene skal kunne være i bruk.  

 

For å bevare anleggets historiske lukkethet går Oslo kommune inn for at det ikke skal 

tillates gjennomkjøring til Chr. Kroghs gate, men det kan åpnes for gående.  

 

Oslo kommune slutter seg forøvrig til Byantikvarens forslag av 11.07.2006 om 

fredning av Storgata 36, gnr. 208, bnr. 635, Prinds Augusts Minde, etter 

kulturminneloven § 15 og § 19, jfr. § 22 nr. 3.  

 

Saken sendes Riksantikvaren for endelig vedtak. 

 


