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Bautatomten Midtstuen 
  

Viser til kunngjøring av offentlig ettersyn for detaljregulering med konsekvensutredning for 

Bautatomten Midtstuen med høring fra 21.01.2019. 

 

Historisk sett har Oslo kommune i liten grad tatt ansvar for bygging og drift av tennisanlegg, men 

idretten har selv utviklet anleggene. Det foreslåtte tennisanlegget på Bautatomten er i så måte et 

ganske typisk tennisanlegg i Oslo der kommunen hjelper til med tomt og tennisklubben selv sørger for 

bygging og drift av anlegget. 

 

Oslo Idrettskrets anser det foreslåtte anlegget som viktig for å kunne opprettholde bredden i Oslos 

idrettstilbud og viktig for at barn og unge i Vestre Aker skal kunne drive med fysisk aktivitet i sitt 

lokalmiljø. Den generelle hovedutfordringen for tennisklubbene i Oslo er å kunne tilby mer 

innendørskapasitet slik at aktivitetene kan opprettholdes gjennom hele året. Dette foreslåtte anlegget 

vil være med på å skape mer aktivitet gjennom hele året. 

 

Det er Oslo Idrettskrets’ oppfatning at tennisanleggets positive effekter i stor grad vil veie opp for den 

begrensede omdisponeringen av arealer med status som «fremtidig grønnstruktur». Det at området i 

liten grad er i bruk og tomtas nærhet til Nordmarka er tatt med i denne vurderingen. Etter vår 

oppfatning vil et idrettsanlegg på tomta heller ikke hindre allmennhetens tilgang til Nordmarka eller 

vanskeliggjøre større arrangementer i Holmenkollen Nasjonalanlegg. 

 

Vi viser til bystyrets tidligere vedtak i saken (bystyrets møte 21.06.2017, sak 208) der det ble vedtatt en 

omregulering. Senere har Fylkesmannens krav til en grundigere vurdering av barn og unges interesser 

ført til en ytterligere utredning. Oslo Idrettskrets opplever at saken nå er tilstrekkelig belyst og kan 

ikke se at det har tilkommet nye argumenter mot en omregulering. 

 

Oslo Idrettskrets støtter realisering av et tennisanlegg på Bautatomta og dermed også forslagsstillers 

forslag i denne reguleringssaken. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 
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