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Frambu - Ski kommune - festekontrakt 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse. 

 

Stiftelsen Frambu har forespurt muligheten for å overta/kjøpe tomtene i Ski kommune som 

dere fester av Oslo kommune. 

  

Nåværende festekontrakt ble inngått 01.01.1951 og utløper 01.11.2050. Festekontrakten 

omfatter eiendommene gnr./bnr. 103/26, 103/27 og 103/60 i Ski kommune, til sammen ca. 28 

daa, og festes bort på nominelle vilkår. I henhold til festekontrakten er Stiftelsen Frambus 

hovedoppgave: «å gjøre mest mulig for funksjonshemmede mennesker, spesielt barn og 

ungdom, ved behandlingsopphold, kurser, studievirksomhet m.v.»  

 

Tomtene grenser inntil Oslo kommune i sydligste del av marka øst for Gjersrud/Stensrud, og 

inngår i Østmarka. Tomtene er i kommuneplanen for Ski avsatt til LNF-område (landbruk, 

natur, friluft). Det foreligger ingen reguleringsplan for området. 

 

EBY har innhentet uttalelse fra Bymiljøetaten (BYM) i Oslo kommune, som forvalter Oslo 

kommunes friområder og eiendommer i marka. De skriver: «Gjersrud/Stensrud er Oslos siste 

store utbyggingsområde for boliger. Området vil i løpet av overskuelig framtid bli bygget ut 

med et betydelig antall boliger. I forbindelse med utbyggingen vil det bli behov for å bedre 

friluftstilbudet i nærområdet. Skog og landskapsavdelingen i BYM ber EBY vurdere 

muligheten for å sikre en sammenhengende turtrase rundt Setertjern ved å benytte 

eksisterende vei og bygge en ny bro fra Frambu til Hanoa.» 

 

EBY har vurdert forespørselen om eventuelt salg av eiendommene, og vi mener det er uheldig 

å selge et så stort område i nærheten av Gjersrud-Stensrudområdet siden fremtidig utvikling 

her er uavklart. Etter vårt syn bør festekontrakten som løper frem til 2050 være tilstrekkelig til 

å oppgradere bygningsmassen. Frambu kan evt. på et senere tidspunkt forespørre om mulighet 

for forlengelse av festekontrakten. Dette vil i så fall måtte tas opp på politisk nivå og evt. 

beslutning fattes av kompetent kommunal myndighet.  

 

Vi er kjent med at Frambu har hatt møte med Byrådsavdeling for næring og eierskap og 

Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo og orientert om saken. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Eskil Bråten Ove Ellingsen 

Direktør avdelingsdirektør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 
 

 

1.  

 

 
Kopi til: 
 

   

Byrådsavdelingen for byutvikling 
 

Rådhuset 
 

0037 
 

OSLO 
 

 


	Sdm_AMNavn
	Sgr_Beskrivelse
	Sdm_att
	Sdo_ParagrafID
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_DokDato
	Sdm_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	nkl_ordnver_5
	Sdo_DokIDKort
	Sdo_DokID
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	TblVedlegg__ndb_tittel___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4

