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Tiltakstype:
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Oppgis alltid ved henvendelse

SONDREVEGEN 15

Sondrevegen l5
Sondrevegen 15
Bod/garasje

Saksbeh: Pil Erik Olsen

Eiendom: 29ll8ll0l0

Adresse: Lybekkveien 2 C,0772 OSLO
Adresse: Lybekkveien 2 C,0772 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

AS
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RAMMETILLATELSE . SONDREVEGEN 15
Svar pd soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bl gningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Ssknaden gielder oppforing av dobbeltgarasje samt ststtemur med bebygd areal32,4 m'. Tiltaket
inngir i utbygging sbrn gir sbrnlet ' -BY A= I3,Ai o/o. Soknaden ble avsluttet irg ikke tatt behandling
30.07.2008, men det har i ettertid vist seg at dokumentasjon er blitt feilregistrert pi annet
saksnummer. Se etatens saksnummer 200802964. Ssknaden er dermed komplett og kan
realitetsbehandles.

I medhotd av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. I godkjennes sgknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 12.03.2008. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegningero utsnitt av
reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres 8,7 m fra midt regulert
Sondrevegen

I henhold til vegloven $$ 40 - 43 ble avkjorselsplanen godkjent i etatens saksnummer 200802115.

Det foreligger protester til soknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis for fullstendig soknad etter pbl. $ 94 nr. 1o forste og annet ledd er
innsendt og undergitt nodvendig kontroll.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vrere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig Vest
Intemett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besoksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 1001
E-post: postmottak@ Organisasjonsnummer
pbe.oslo.kommune.no 971 040 823 MVA
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elan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i b1 sq'rer edtak av 06.05 .97 ,
sak 220, jfr. byridsvedtak av 27 .0 6.97, sak | 425 .

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 6r. Tiltaket mA vere satt i gang innen 3 ir, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter g 93 begynner fristen 6Iape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Ssknaden:
Ssknaden gielder oppforing av dobbeltgarasje samt ststtemur med bebygd areal 32.-l mt. Tiltaket inngir i

utbygging som gir samlet %-BYA :23,07 %. Ssknaden ble avsluttet og iklie tatt behandling 30.07.2008.
men det har i ettertid vist seg at dokumentasjon er blitt feilregistrert pi annet saksnummer. Ssknaden er
dermed komplett og kan realitetsbehandles.

Godkjenninger:
il for tillatelsen:

Itaket

Gjeldende plangrunnlag:

Eiendommen er regulert til byggeomride for boliger i reguleringsplan3-4220, vedtatt 15.03.2006.
Maksimalt tillatt %-BY A : 24 %.

Byggetomten:

Eiendommen ligger i Bydel Ullem og har i henhold til GAB-registeret et areal pA 1651 m2. Terrenget faller
til dels betydelig mot ssrost og eksisterende bebyggelse best&r av en enebolig fra 1950-tallet.

Detmiprosjekteres fortilgjengelighetogutskiftbarhetjfrTEK $ 95 og 11-1. Forholdetgjelderdersomdet
gir private ledninger i eller i nerhet av planlagt tiltak. Oppgitt at det ikke 96r private eller offentlige
ledninger i nerheten av tomta. Antar at egne eller naboens utvendige ledninger med kummer kan vrre
anlagt under deler av planlagt tiltak.

Estetiske krav:

I medhold av reguleringsbestemmelsenes $ 7 skal tiltak pi en harmonisk mite vere tilpasset neromridets
bebyggelse. Det skal vere sikret kvalitet i uformingen bide i tiltaket selv og i forhold til omgivelsene.
Hoyde,lengde, materialvalg og volum skal vrere strokstilpasset.

Omsokte tiltak er en meget enkel garasje med saltak og panelkledning. Garasjen ligger delvis inn i terreng
og har en utforming som b6de i volum og detaljering underordner seg ovrig bebyggelse pA eiendommen.

olgende tegningeri toto og kart er lagt tl I grunn lor t
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Plan- og bygningsetaten anser dermed at tiltaket har en utforming som viser egenkvaliteter og
bygningsmessig tilpasning.

Beliggenhet og hoydeplassering :

Hoydeplasseringen definert som sokkelhoyde fastsettes til kote 103,4.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Avkjorselsplan:
Avkjorselsplan er godkjent i rammetillatelse med etatens saksnummer 200802115.

Veiplikt (pbt $ 67):

Forholdet til veiplikt er avklart i forbindelse med behandling av soknad med etatens saksnummer
2008021t5.

Protester/bemerkninger:
Raji Kielland, datert 21.02.2008.

- Mener at tiltaket vil forringe solforholdene pi egen eiendom og motsetter seg oppforing av tiltak
mindre erm 4 meter fra nabogrense. Onsker klarhet i om tiltaket vil begrense mulighetene for 6
utnytte egen eiendom.

Inger Hvamsta4 datert 14.02.2008.
- Motsetter seg plassering av tiltak mindre enn 4 meter fra nabogrense. Onsker ikke at det gis

dispensasjon fra veiplikten i pbl $ 67 fordi dene muliggjor endringa av eksisterende villaomride.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

Merknadene knytter seg i all hovedsak til op'pforing av flermannsbolig som ble nabovarslet samtidig med
garasjeanlegg og har derfor blitt omtalt i behandling av denne soknaden, jamfor etatens saksnummer
2008021 15 .

Uttalelser fra annen myndighet:

Byantikvaren, datert 23. 05.2008.
- Det ble giennomfort arkeologisk feltarbeid i Sondrevegen 15 i tidsrommet 22.05.2008 tll

23.05.2008. Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner og undersokelsesplikten er
dermed oppfylt.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelser:

Etaten anser at uttalelsen avklarer forholdet til reguleringsbestemmelsenes $ 18.

Dispensasjoner:
Det gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven $ 29 slik at byggverket kan plasseres 8,7 m fra
midt regulert Sondrevegen.
Begrunnelse: Veglovens avstandsbestemmelser anses for 6 vrere en integrert del av reguleringsplanen der
denne ikke setter egne grenser. Hensynet bak avstandsreglene er i forste rekke 6 hindre oppforing av tiltak
som vil vere til vesentlig ulempe for trafikk, trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljoet pi eiendommen.
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at den omsskte plasseringen kommer i strid med disse hensyn da
tiltaket holder den avstand til veien som er vanlig i strsket. Plan- og bygningsetaten finner pi denne
bakgrunn at det foreligger srrlige grunner for dispensasjon.


