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Hele hagebyen – ikke bare bygningene – er verneverdig

Ullevål hageby står oppført på Byan  kvarens gule liste over registrerte 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo og har nasjonal verne-
verdi. 

Ikke bare bygningene, men hele anlegget er underlagt de  e vernet - 
kvartalsveier, smug og sme  , plasser og parsellhager, gjerder og port-
stolper.

Denne veilederen er gi   ut av Bore  slaget Oslo Havebyselskap, som 
ivaretar og løpende vedlikeholder de off entlige elementene i hagebymil-
jøet.

Men også det som er innenfor hagegjerdene, er omfa  et av kulturmin-
nevernet. Her roper Byan  kvaren et varsko, som følge av «svært uheldi-
ge endringer».

Styret i bore  slaget håper denne veilederen kan inspirere andelseierne 
 l å velge løsninger i respekt for de store kulturverdiene vi forvalter i 

felleskap.
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John Colle  s praktanlegg på Ullevold

Ullevål hageby ble anlagt på jordene  l gården Ullevold i daværende 
Aker kommune. Første eier vi kjenner av gården, er bispestolen i Oslo. 
I 1600-årene ble gården krongods og sent i de  e århundret pantsa    l 
borgermester i Chris  ania, Nils Lauritssøn.

Siden gikk Ullevold gjennom mange hender, inn  l generalauditør Johan 
Lengnick overtok i 1762. Gartner J. C. Gäblein var mester for hans ha-
geanlegg: En sirlig, re  linjet barokkhage som gikk over i et «vildniz» av 
slyngende hageganger, benker og store trær.



E  er Lengnicks død sa   hans enke med gård og hage i 11 år. Kammer-
herre Bernt Anker overtok og drev Ullevold som underbruk  l Frogner 
Hovedgård  l 1794. Da forærte han Ullevold  l grosserer John Colle  , 
som var gi   med Ankers pleieda  er Marthine Elieson.

Colle   hadde bodd lenge i England og sa   seg inn i nyvinninger innen 
jordbruk og feavl. Han drev Ullevold-gården frem  l et mønsterbruk. 
Antagelig tok han utgangspunkt i Lengnicks hage og utvidet og forandret 
«vildnizet» nedenfor  l en park e  er engelsk mønster.



Gårdens hovedhus lå på bakkekammen der Vestre Aker skole ligger i 
dag, i Ullevålsalléen. Hagen ble av Colle   utvidet nedenfor, både  l vest, 
syd og øst. I parken var dammer og bassenger, templer og paviljonger. 
Vakrest var det store Erkjentlighedstemplet. 

Parken og hagen skulle danne en strålende bakgrunn for de glitrende 
og storslå  e festene som John Colle   og «hans forlystelsessyke hustru» 
inviterte  l om sommeren. Også e  er at herren  l Ullevold døde i 1809, 
fortsa  e det overdådige selskapslivet på gården.



I 1829 ble Ullevold gård overta   av staten og solgt videre  l grosserer 
Jørgen Young i 1833. Proprietær Isach Muus kjøpte Store Ullevold i 
1852, sønnen Haakon Muus overtok i 1866 og behandlet gården med 
lite pietet. 

John Colle  s mønsterbruk med den kuns  erdige hagen er borte. Det 
samme er det greske Erkjentlighedstempelet, som skal ha ligget omtrent 
der vi fi nner Damplassen i dag. 

Oslo kommune kjøpte Store Ullevold gård i 1909, med tanke på boligut-
bygging. Waisenhuset overtok bygningene i 1916. I dag huser gårdsan-
legget Vestre Aker skole.

Ullevål hageby ble reist i 1917-1924, e  er en reguleringskonkurranse 
om hagebyanlegg, inspirert av det originale konseptet som ble utviklet i 
England rundt århundreski  et.



Terrenget og gamle veier formet hagebyen

Oscar Hoff s plan for hagebyen er basert på topografi en og gamle ferd-
selsårer og gårdsveier. Arkitektens reguleringsforslag «Mot solen» viste 
også omtanke for trerekkene og gamle, ruvende enkel  rær på jordene 
på Ullevold gård.

Juryen skrev om vinnerutkastet av arkitektkonkurransen om hageby-
anlegget i 1917 at «planen er gjennomarbeidet med sikkert blikk for 
terrengets muligheter, og den viser en rekke vakre gatebilder».
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I «Innberetning om kommunens boligarbeide 1910  l 1920» skrev Ha-
rald Hals om Ullevål hageby: «Ellers er de naturlige eiendommeligheter 
arealet paa forhaand hadde, blit pietetsfuldt vernet om i både regule-
ring og bebyggelse».



De to sentrale aksene er gamle Sognsveien og det som ble hetende John 
Colle  s allé. Mellom lå Colle  s fi skedam Svenskedammen ved kjerrevei-
en fra Store Ullevold. Også de gamle alléene opp  l Berg gård og  l Store 
Ullevold var innlemmet i planen.

Hagebyens midtpunkt og samlingsplass ble anlagt der fl ere av de gamle 
veiene mø  es.

Planen fra 1917 for Damplassen viser to fondsbygninger i nord og sør 
som både snevrer inn og åpner plassen. To mindre boligbygninger på 
tvers av hovedaksen styrker plassdannelsen. Bassenget med fontene og 
skulpturer i midten gjenskapte Svenskedammen.
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Den eldste parken er Minneparken overfor Ullevål skole. Den var først 
opparbeidet med singelganger, hvitmalte benker, små gjerder og espa-
lierte lysthus. U  ormingen ble enklere da Joseph Grimelands bronse-
skulptur over krigens falne ble reist i 1948.

Den største parken i hagebyen fi kk siden navnet Harald Hals park. «Tilta-
lende er den måte hvorpå høyden nord for Svenskedammen er utny  et 
 l park og lekeplass», skrev juryen. Allerede på 1920-tallet ersta  et 

tennisbanene den lille lekeplassen ved Bergsalléen.

Tomten der Eventyrplassen ligger, lå lenge brakk. Kommunen ville ha 
arealet  l boligformål og avviste forslag om pensjonat, gamlehjem og 
menighetshus. Dagens u  orming fi kk plassen først i 1939, da bore  sla-
gets styre bevilget penger  l å rydde og forskjønne tomten.



 
Byan  kvarens vernevurdering 

Ullevål Hageby står oppført på Byan  kvarens Gule liste over vernever-
dige bygninger og anlegg i Oslo. Både bebyggelse, hage- og utearealer, 
plasser og veier har verneverdi. Ullevål Hageby er dessuten et område 
med nasjonale kulturminneinteresser, de  e er erkjent og nedfelt i Kom-
muneplan 2015 – Oslo mot 2030. De  e vernet omfa  er også utomhu-
sarealene. Ullevål Hageby er også oppført på Byan  kvarens liste over 
områder som på sikt ønskes fredet e  er §§ 15 og 19, eller § 20. Det kan 
dessuten bli aktuelt å regulere området  l hensynsone C) H 570 beva-
ring av kulturmiljø. 

Når Byan  kvaren fører bygninger og anlegg på Gul liste, innebærer det 
at vi vil foreslå regulering  l hensynssone bevaring, dersom det igangset-
tes reguleringsplanarbeid for området. Bevaringsregulerte områder får 
egne bestemmelser kny  et  l hage- og uteareal. For bevaringsregulerte 
områder utløses søknadsplikt for  ltak som ellers kun er meldeplik  g, 
for eksempel oppføring av boder o.l.

Byan  kvarens vurdering av verneverdier i utom-
husarealet 

Ullevål Hageby er som navnet sier «en by av hager». Navnet refl ekterer 
uteområdenes og hagenes verneverdi. Ullevål Hagebys opprinnelige 
struktur og fysiske u  rykk består av plasser, gater og veier, samt for- og 
bakhager med s  er, «smug og sme  ». Alt de  e har verneverdi og bør 
beholdes mest mulig uendret. Hagebyens grønne elementer som hager, 
trær og beplantning er også verneverdige, dels i seg selv og dels som 
struktur, og bør videreføres og i liten grad endres. Typiske bygningsmes-
sige elementer i hagebyens uteområde har også høy verneverdi. De  e 
gjelder eksempelvis de ulike port- og gjerdetypene, natursteinsmurer, 
portaler, skulpturer, terrengtrapper, hellelegginger, skulpturer, rekkverk, 
utelamper mv. Byan  kvaren anbefaler at hagebyens opprinnelige u  or-
ming og u  rykk videreføres i størst mulig grad.

Eldre trær og alléer fra hageanlegget  l Store Ullevål gård, som ha-
gebyen ble utparsellert fra og som hadde sin storhets  d på 1700- og 
1800-tallet, har også svært høy verneverdi. De forteller en vik  g historie 
om et av Oslos mest påkostende hageanlegg som det er svært vik  g å 
bevare.
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Gjerder som skiller oss – og snarveier vi har felles

Omkring Damplassen, langs hagebyens veier og i overgangen mellom 
off entlige rom og private forhager ligger historiske elementer med høy 
verneverdi.  

Vi tenker på gjerder og murer, alléer og trerekker. Og inne i kvartalene 
fi nner vi verneverdige smug og sme   for alle som trenger en trygg snarvei.

Disse elementene er bore  slagets ansvar.
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Smijernsgjerdene på Damplassen



Byan  kvaren u  aler: ”Den monumentale bebyggelsen på Damplassen 
er oppført i upusset teglstein med et nybarokt u  rykk. Her fi kk også 
porter og gjerder et  lsvarende u  rykk. 

Gjerdene er dels hengende smijernslenker mellom portstolper i natur-
stein – med bakenforliggende klipt hekk – og dels fi ne smijernsporter og 
gjerder. De forseggjorte portstolpene i naturstein avslu  es med store 
lykter.

Alle slike elementer har svært høy verneverdi og bør restaureres og 
komple  eres som nøyak  g kopi.”



Tregjerder og snublegjerder

Byan  kvaren u  aler: ”De lave brunbeisede plankegjerdene med  l-
svarende porter og støpte portstolper er typisk for hagebyen. De er et 
sammenbindende og vik  g element. 

Det er svært vik  g å videreføre disse gjerdene med samme u  orming, 
materialbruk, u  ørelse, dimensjonering og detaljering som opprinnelig.
De  e er grunnleggende prinsipper når noe er verneverdig.

Lave tradisjonelle snublegjerder var også brukt fl ere steder i hagebyen. 
De gjenværende har høy verneverdi og tas godt vare på eller restaure-
res.

Der de har gå   tapt, kan de med fordel reetableres. Byan  kvaren anbe-
faler kun dokumentert  lbakeføring. det vil si at fak  sk har vært benyt-
tet på det aktuelle stedet.”



Skulpturer i hagebyen 

I hagebyen fi nnes det fl ere skulpturer. I minneparken er Joseph Grime-
lands bronseskulptur  l ære for de 26 gu  er og menn som falt i kampen 
for Norge. Den ene av to barneskulpturer som sto i parken, ble fl y  et  l 
Ullevål skole i 1957.

For kommunale midler ble å  e små skulpturer reist, hvor to og to dan-
ner et par. E   par pryder dammen på Damplassen, to barneskulpturer 
fl ankerer en trapp i Nils Lauritssøns vei like ved og to duepar står ved 
portnerboligene i Sognsveien.

Gustav Wolff  skal ha laget barneskulpturene ved dammen og i minne-
parken. Det er rimelig å tro at han også står bak de andre skulpturpare-
ne i hagebyen.
 
Byan  kvaren u  aler:”Skulpturer, smijernslykter, benker, rekkverk og 
lignende er verdifulle og verneverdige elementer og detaljer som må tas 
vare på.”

Portaler og stø  emurer i naturstein

Byan  kvaren u  aler: ” I hagebyen fi nner vi en rekke fi ne og forseggjor-
te forstøtningsmurer og portaler i naturstein. De  e er vik  ge og ver-
neverdige elementer i hagebyen. Når det er nødvendig restaureres de 
med  lsvarende stein, mørtel, teglstein og metoder.” 

Et fi nt eksempel er muren i John Colle  s allé, som avslu  er platået an-
lagt på Damplassen. Også i Gustav Heibergs vei og Vestgrensa er fl o  e 
natursteinsmurer.



Smug og sme  

Byan  kvaren u  aler: ”Smug og sme   var en del av den opprinnelige 
hagebyen. Her kunne barna ferdes trygt på innsiden av kvartalene. De 
representerer en del av den opprinnelige og verneverdige strukturen 
som bør videreføres.”

De opprinnelige smugene og sme  ene var internveier som fungerte som 
snarveier og sikret at barna kunne gå trygt  l venner og venninner. 

Priva  sering av smug og sme   er ifølge Byan  kvaren svært uheldig og i 
strid med hagebyens høye kulturminneverdi der slike opprinnelige struk-
turer  llegges stor vekt.

Detaljerte kart som viser eksisterende s  er og forbindelseslinjer i de 
ulike kvartalene er  lgjengelige på bore  slagets kontor.





Eika, lindealléene og rekkene av fruk  rær

Byan  kvaren u  aler: ”Ullevål hageby ble anlagt på det opprinnelige 
gårdanlegget Store Ullevolds jorder. Eldre allétrær i Bergsalléen og John 
Colle  s allé, enkel  rær som eika ved John Colle  s plass samt veianlegg 
og veifar fra før Ullevål hagebys  d er en del av dagens hageby - og har 
høy verneverdi. 
Byan  kvaren ser det som svært vik  g å være klar over og ta godt vare på 
disse elementene.” 

Vegetasjon er vik  g for hagebyens iden  tet og intensjon. U  rykket skif-
ter med års  dene og endrer seg med  den, med bygninger og veier som 
faste rammer.

De karakteris  ske allétrærne og de kon  nuerlige trerekkene er sentrale 
elementer. Disse har gjennom årene bli   ta   vare på, fornyet og videre-
utviklet. Annen og større vegetasjon, kny  et  l for eksempel parker og 
fellesarealer, er historisk forankret.

Lindealléer fi nner vi blant annet i John Colle  s allé. Lind er mye brukt i 
Oslo, fordi trærne tåler hard beskjæring. Trærne knutekolles slik at kro-
neomfanget og størrelsen holdes nede. Det gir fi ne alléer, sam  dig som 
bebyggelsen blir synlig.
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Fredet eik

På høyden ved John Colle  s plass står en eldgammel eik. Treet er fredet. 
Fotografi ene viser et  dsspenn på ca. 80 år. Lite er endret, og minner 
om verdien av å ta vare på og verne de elementer som forteller om kon-
 nuitet og historie.

Les mer på hule-eiker.no

1942 2018
Rekkene av fruk  rær

Ved etableringen av hagebyen ble epletrær og surkirsebær plantet i 
rekker langs gatene som strukturerende element og en vik  g del av det 
arkitektoniske u  rykket.



E  er at kirsebærtrærne ble rammet av sykdommen grå monilla, ble en 
treplan  ngsplan for hele hagebyen utarbeidet i 2003. 

Planen søker å unngå bare å bruke én tresort som gjennomgående ele-
ment, på grunn av faren for frem  dige sykdomsangrep.

Utski  ingen av trærne følger en overordnet idé om større artsmangfold 
som over  d vil  lføre en y  erligere kvalitet  l hagebyen. Det er vektlagt 
å fi nne tresorter som gir rik blomstring.

I dag er de fl este trærne ersta  et med nye.

Rekkene av trær like innenfor hagegjerdene er hagebyens eiendom. Bo-
re  slaget har også ansvar for skjøtsel og vellikehold. 

Sosial boligbygging med bri  ske forbilder

Industriarbeiderne skulle ut av helsefarlig storbyslum  l småhus i sol-
lys, omgi   av hager og jordbruk. Det var tanken  l hageby-fi losofene i 
England i begynnelsen av forrige århundre. Ideene skapte begeistring i 
Nord-Amerika og hele Europa – også i Norge.

Bevegelsen var by- og sosialplanlegging i en  d med folkevekst, bolignød 
og fa   gdom. Hagebyene utenfor storbyene skulle forbedre livskvali-
teten  l en arbeiderklasse som var dømt  l å bo under umenneskelige 
forhold som følge av 1800-tallets industrivekst.

At Ullevål hageby aldri ble noe arbeiderstrøk, skal vi la ligge. Oscar Hoff s 
plan for hagebyen har mange paralleller  l de bri  ske forbildene: Min-
dre kvartaler med lave hus gruppert rundt et felles areal, korte veistrek-
ninger, brede alléer med gressbelter foran hagene.
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Annerledes i hagebyen er at midten av kvartalene er oppdelt i små par-
sellhager, i  llegg  l hagefl ekkene på begge sider av husrekkene. Parsell-
hager og husrekker er forbundet med gangveier som i noen kvartaler 
danner gjennomgående gangveisystemer.

Harald Hals skrev i en informasjonsbrosjyre i 1917 at det overalt ville bli 
hager  l husene, store nok  l å skaff e familiene grønnsaker og frukt ut-
over året, men ikke så store at de ikke kunne holdes i orden av folk som 
ellers hadde si   fulle arbeid utenfor hjemmet.

Under planleggingen av Ullevål hageby var altså hagene først og fremst 
tenkt  l ny  e, mer enn pryd. Husene fi kk solide espalierer, hvor klatre-
planter og fruk  rær skulle vokse på murveggene. Større eksisterende 
enkel  rær og trerekker fi kk stå.



Kommunen planla og plantet de mest markante sammenbindende 
vegetasjonselementene i hagebyen, rekkene med kirsebærtrær innenfor 
hagegjerdene og alperipshekkene ved mange gjerder og murer. O  e gikk 
plan  ngen sent – det var ikke like populært:

I Havebybladet nr. 6 1922 spør en innsender hvor ikke kommunens 
«smukke allétrær» kunne bli plantet «før og ikke, som det hænder, fl ere 
år e  er at vedkommende privatmand har anlagt sin have i troskyldig uvi-
tenhet om at der skulle komme et kommunalt træ netop der, han med 
møie har anlagt en havegang».

Fruk  rær ble plantet i de fl este hagene i rutene  mønster. Rekker med 
bærbusker ble plantet langs gjerder eller i egne felt. Hagegangene var 
re  e. I raba  ene sto roser og stauder som høs  loks, løytnanthjerter, 
liljer, peoner, gullris, iris og riddersporer.



Endringer som ikke er forenlige med verneverdiene

Byan  kvaren u  aler: «Vi lever i en  d med nye og andre hageidealer, noe som kan være en u  ordring i 
møte med grønne og myke verneverdier. 

Det er vik  g å holde fast ved det opprinnelige for å oppre  holde og videreføre en harmonisk og tradisjonell 
hageby. 

Byan  kvaren vil derfor påpeke noen endringer vi ser som svært uheldige og ikke forenlige med de høye 
verneverdiene:

• Parkering i bakhager. Vi fraråder etablering av fl ere p-plasser 
• Etablering av vintergrønne trær og hekker.
• Hekker med store høyder, dvs. over 120 cm og mot Sognsveien over 140cm.
• Utvidelse av avkjørsler, s  er o.l.
• Utvidelse  l større og fl ere terrasser på terreng. 
• Bruk av andre markbelegg og materialer enn opprinnelig. 
• Priva  sering av smug og sme  .
• Etablering av boder utenom helhetsplan.»
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Andelseiernes parsellhager

Ullevål hagebys grønne fl ater og opprinnelige beplantningsstruktur be-
stående av fruk  rær og hekker har svært høy verdi, ifølge Byan  kvaren.
De bidrar med sine høyder og innbyrdes balanse  l å forme hele det vi-
suelle u  rykket av hagebyen med samspill mellom gater, gjerder, hekker 
trær og arkitektur.
Hagenes hovedstruktur med plen, smale singelganger uten grani  kant 
og mindre hellelagte arealer er vik  ge for opplevelsen av en helhetlig 
hageby.
Balansen mellom de ulike elementene er vikitg for å ivareta helhetsinn-
trykket.
Overordnede fellestrekk det er vik  g å bevare, er ifølge Byan  kvaren 
åpne grønne forhager med plener og fruk  rær og avgrensing med klipte 
hekker.

Parkering i bakhager og utvidelse av avkjørsler

Byan  kvaren u  aler: «Vi ser parkering i bakhager som svært uheldig. 
Opprinnelig var det ikke parkering her, og det svekker sterkt opplevelsen 
av den grønne og landlige hagebyen. Parkering her gir dessuten redusert 
sikkerhet for barns lek. 

Vi anbefaler at Hagebyselskapet fortse  er arbeidet med å se på hvordan 
man kan inspirere  l redusert bilbruk, samkjøring, sameie o.l., og utre-
der mulig underjordisk parkeringsanlegg.

Utvidelse av avkjørsler, s  er o.l. ser vi som svært uheldig, da det vil svek-
ke hagebyens grønne og opprinnelige preg.»
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1879 1937 

Overfl ater og kan  ng                                                                        

Typisk for da  dens landskapss  l var smale gangs  er i grus uten kan  ng. 
Dagens ønsker om endringer er ifølge Byan  kvaren o  e uheldige se   fra 
et bevaringsperspek  v.

Byan  kvaren u  aler: «Byan  kvaren fraråder grani  kantstein i møtet 
mellom grus og gress, faste dekker som asfalt og betongheller der det 
historisk var grus, og trepla   nger i stedet for hellelagte uteplasser. 



Byan  kvaren anbefaler tradisjonell fi nknust grus, eventuelt stålkant mel-
lom grus og gress for å hindre ugress i grusen, og hellelagte uteplasser.

Utvidelse av terrasser og etablering av fl ere slike bidrar  l å bygge ned 
det grønne preget og den opprinnelige strukturen. 

I Husebygrenda er det fastlagt en maksimumsstørrelse på hellelagt 
uteplass. Vi anbefaler at det også gjøres i hagebyen for å sikre vernever-
diene.»

Klipte hekker - men ikke høye vintergrønne

Klipte hekker er et vik  g element i hagebyen. Grønne og sammenbin-
dende gir de rammer og struktur.

I dag ønsker mange å skjerme seg og det plantes ulike hekker med ulik 
høyde. Det vil ifølge Byan  kvaren på sikt bidra  l et endret og mer 
ustrukturert og gjengrodd u  rykk.

Byan  kvaren u  aler: «Det er ikke tradisjon for etablering av vintergrøn-
ne trær og hekker i hagebyen. Historisk har fruk  rær og bladfellende 
hekker vært det vanlige. 

Opplevelsen av veiene i hagebyen blir svært endret når den enkelte eier 
ski  er mellom vintergrønne og tradisjonell buskbeplantning. Det vil 
svekke harmonien og helheten i hagebyen.

Byan  kvaren ser det som vik  g å videreføre tradisjoner og prinsipper 
som har fulgt hagebyen i nær innpå 100 år og som er svært vik  g for 
hagebyens visuelle u  rykk.



Tidligere ble hekken ble klippet  l gjerdehøyde av Hagebyselskapet hvis 
eier ikke selv hadde gjort det.

Vi anbefaler at de tradisjonelle hekkhøydene videreføres og at hekker 
klippes  l maksimalt 120 cm og mot Sognsveien maksimalt 140  cm.»



Utomhuselementer med slektskap  l arkitekturen

Andelseierne kan e  er søknad bygge hageboder, men disse skal ha en 
bestemt form og  llates ikke oppført overalt. Også andre utomhusele-
menter er søknadsplik  ge og skal plasseres slik at de underordner seg 
hagebyens planstruktur.

U  ormingen av de kvadra  ske bodene med pyramide-tak har klare lik-
hetstrekk med lysthuset på hjørnet av John Colle  s allé og Gäbleins vei. 

Den bra  e takvinkelen og materialbruken er en tydelig videreføring av 
hagebyarkitekturen.

Form og plassering av andre utomhuselementer skal også godkjennes av 
bore  slaget. Det gjelder dukkestuer, veksthus, levegg, støyskjerm, hage-
lys, forstøtningsmurer og terrengendringer av en viss størrelse. 

Utomhuselementene er u  ormet med slektskap  l arkitekturen i hage-
byen og med bevisst referanse og forhold  l materialbruk og funksjon. 
Retningslinjer ligger på havebyselskapets hjemmeside, arbeidstegninger 
og materiallister fås på bore  slagets kontor. 

Dobbelt bod Minibod

Dukkestue Veksthus Tørkesta  vFri  stående levegg

Standard bod
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Sonekart

Byan  kvaren u  aler: «Ullevål Hageby er et harmonisk og strukturert 
område, noe det er vik  g å videreføre. Oppføring av boder og uthus vil 
mange steder være uheldig. 

Til sammenligning er det et søknadsplik  g  ltak uavhengig av størrelse i 
områder som er regulert  l hensynssone bevaring.

Byan  kvaren anbefaler kun boder som er i tråd med helhetsplanen for 
boder.»



Alle  ltak og forandringer vurderes i forhold  l hvor de fi nner sted. So-
nekartene er retningsgivende når styret behandler søknader om oppfø-
ring av utomhuselementer.

Sonekartet på forrige side viser kvartalene 5 og 6 på østsiden av Sogn-
sveien og kvartal 7 mellom Askeladdveien og Vålveien. Slik er kartet å 
forstå:

 Rød sone:  Bod kan ikke  llates
 Gul sone: Bod kan vurderes
 Grønn sone: Bod kan  llates 

Som hovedregel gjør vi ikke forandringer i off entlig eksponerte områder, 
som er vik  ge for hagebyens fasade mot omgivelsene. Derfor  llates 
ikke boder i forhagene ut mot off entlig vei, fordi disse områdene regnes 
som sårbare.

Hovedregelen kan fravikes hvis det foreligger sterke fellesinteresser og 
inngrepene kan u  ormes og skjermes slik at de klart underordner seg 
områdets park- eller hagekarakter, også om vinteren når løvet er falt.

Sonekartene gir forutsigbar saksbehandling og kan lastes ned fra bo-
re  slagets hjemmeside.

Elementer med krav  l u  orming, men som ikke krever selskapets 
godkjennelse, er fornyelse av espalier på vegg, oppføring av fri  stående 



Krav  l søknaden
• Søknaden skal beskrive hva som ønskes oppført og inneholde mål-     
sa  e tegninger som viser omsøkt plassering og avstand  l hus, gjerdelinjer, 
vegetasjon o.l. 
• Fotos av eksisterende situasjon skal følge søknaden.
• Plassering av boder må tegnes inn i kart fra norgeskart.no el.l.
• Berørte naboer i  lgrensende parseller skal u  ale seg om søknaden.

Søknadsprosessen
• Søknader som trenger styrets godkjenning, sendes administra        
sjonen i e-post (adm@havebyselskapet.no) eller leveres på kontoret.
• Søknaden må være selskapet i hende minst tre uker før styrebe-
handling. Det garanteres ikke at alle saker kan behandles i første styremøte 
e  er innlevering.
• Søknadene blir forelagt et eget utomhus-utvalg (UHU), som inns  l-
ler  l styret.
• Ufullstendige og mangelfulle søknader blir ikke behandlet.

Saksbehandlingsgebyr
• Ved behandling av utomhus saker i styret skal det betales et gebyr. 
• Gebyr faktureres når søknaden innleveres  l administrasjonen. 
• Søknaden behandles ikke i styret før gebyret er innbetalt.



Retningslinjer for trær og vegetasjon

Her er bore  slagets retningslinjer for bevaring og felling av store trær, 
for hekker og annen vegetasjon mot veier og naboer og for fremmede 
arter i hagebyen.

Trær - særlig de som bærer frukt - er vik  ge for Hagebyens grønne iden-
 tet. Siden hagene er små, bør trærne være forholdsvis lave. Da kaster 

de ikke for tung og te   skygge, som hemmer veksten  l plen og blom-
ster.

Enkeltstående store trær bør ha en spesiell verdi ved en egenartet form, 
ha en biologisk verdi for det lokale økologiske miljø og mangfold eller 
inneha en historie som gjør dem iden  tetsskapende for området.
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Med ”store” menes trær som er over 5-6 meter høye. Andelseier som 
ønsker at store trær felles, må kontakte administrasjonen, som vil be 
utomhusutvalget om råd.  Det må videre innhentes godkjennelse fra 
Oslo kommune.

Under saksbehandlingen i utomhusutvalg og styre vil store trærs biolo-
giske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å oppre  -
holde plante-, mikroorganisme- og dyremangfold vil bli  llagt avgjøren-
de betydning.

Trær som ikke har en spesiell form eller er verdifulle av biologiske eller 
historiske grunner, bør som hovedregel felles når de har nådd 5-6 me-
ters høyde. Unntaket er fruk  rær og allétrær og trerekker som  lhører 
bore  slaget. 
  
Følgende trær skal eller kan uanse   felles:
• Trær som skader konstruksjoner og bygninger skal felles
• Trær med fare for velt eller brekkasje skal felles
• Nåletrær som gran, kan felles
• Trær som er sjenerende for allergikere kan felles

Andelseiere må ta ansvaret for store trær, hvis de ikke ønsker disse  er-
net.

Viltvoksende trær, samt hekker av tuja eller andre kra  igvoksende 
vintergrønne arter, skal ikke plantes i hagene. Fruk  rær som  ernes, bør 
ersta  es med nye.



Alle allétrær ut mot veien og trerekker  lhører selskapet. De har ikke 
andelseierne lov  l å  erne. Andre trær skal ikke plantes mellom allé-
trærne. Hekker og annen vegetasjon langs gjerdene skal holdes i en høy-
de som ikke skader eller forringer allétrærne.

Ved konfl ikter vedrørende trær og annen vegetasjon bør nabolovens 
§ 3 * følges, der nabogrense i lovens forstand blir anvendt som grenser 
mellom hageparseller.

*

Grannelova § 3

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på 
staden, må eigaren ikkje ha tre som er  l skade eller serleg ulempe for gran-
nen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tred-
jeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg e  er denne paragrafen. Hekk 
som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Hekker og prydbusker mot naboparseller må holdes i en høyde og 
bredde som ikke sjenerer naboene. Opp  l 2 meters høyde kan naboe-
ne normalt ikke klage på.

Langs tregjerdene må vegetasjonen holdes slik at den ikke vokser 
igjennom eller legger seg over gjerdet på en slik måte at fuk  ghet eller 
tyngde ødelegger gjerdet.

Langs kvartalsveiene eller andre fellesarealer må vegetasjonen ikke 
skape problemer for framkommeligheten. Kvartalsveiene må holdes 
frie for vegetasjon.



Det er ikke ønskelig med spredning av fremmede og uønskede arter i 
bore  slaget. Flere vanlige hageplanter som lupiner, canadagullris og 
stormarikåpe er svartelistet. Videre er ugras som russekål og arter som 
brunsnegler i listen. 
Les mer på artsdatabanken.no/fremmedartslista 2018.

Andelseiere har ansvar for å hindre spredning av fremmed arter ved å 
klippe ned blomsterstanden før planten frør seg, se  e fysiske barrierer 

for planter som sprer seg ved utløpere eller  erne plantene.

Husk at disse plantene må destrueres, ikke legges i hagekomposten eller 
kastes i komprimatorbilene som mo  ar hageavfall. Legg alt planteavfall 
fra svartelistede arter i restavfallet eller lever det inn på gjenvinnings-
stasjonen.


