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Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE - EDDAVEIEN 10
Svar pi soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Eiendommen skal utbygges med 2 vertikaldelte tomannsboliger og I garasje for 3 biler. Denne
ssknaden omfatter oppforing av hus C-D. Bruksareal (BRA) oppgis til 183m2, og bebygd areal
(BYA) 124,5m2. Grad av utnytting som folge av hele tiltaket oppgir til %-BYA :24Yo.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 30.08.2007. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart og ansvarsretter og utomhusplan.

I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs $ 67
vedrorende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklrering foreligger.

I henhold til vegloven $S 40 - 43 godkjennes avkjorselsplanen. Se vilkflr.

Det foreligger protester til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsattfsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis for fullstendig ssknad etter pbl. $ 94 nr. 1, forste og annet ledd er
innsendt og undergitt nodvendig kontroll.

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

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjons avfall, vedtatt i Oslo bystyre 1 5. 1 1 .95.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 ir. Tiltaket mi vrere satt i gang innen 3 ir, ellers faller tillatelsen bort. Ved soknad
etter $ 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.
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Ssknaden:
Eiendommen skal utbygges medlvertikaldelte tomannsboliger og 1 garasje for 3 biler- Denne ssknaden

omfatter oppforing *frir C-D. Bygningen, som oppfores i i etasjer samt underetalje.og loft, utfores med

stf,ende punit pa fasadene og -ea raltuk. Gesims- os po1ehgv1le oppgis til henholdsvis 6,25 m og 9,0 m'

BRA for hus c-D oppgis tll"lz4,5 m2, og ByA 183 -t. Totult BYA for hele prosjektet inkl parkering er

368n],og grad uu utnyttitrg som folge av tiltaket oppgitt til %-BYA :24%o.

Godkjenninger:

U9
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Ansvarlig ssker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

Ansvarlig prosjekterende for arkitektur og byggeteknikk, tiltaksklasse 2
ktNils Haugrud l

*...""--..-"*''.,"--.-*..1 +$vs[E !.:$glesge leJgefl e-Kelr-s 3Y" r

Gjeldende plangrunnlag:
Gjeldende regut;ringspllner s-4220 vedtatt 15.03.2006 med reguleringsformil byggeomride for bolig.

Muks tiltutt tomteutnyttelse er 24%o BYA, og maks tillatt gesims- og monehoyde for bygning er

henholdsvis 6,5m og 9m milt fra gjennomsnittlig planert terrengnivi.

Byggetomten:
eiei?ommen ligger piL Vestre Holmen i bydel Vestre Aker i et veletablert smihusomride. Tomten oppgis

i ha et areal pa1S3 i m', ogingen del av tomten er regulert til vei. Eiendommen har atkomst fra Eddaveien

i ost, og tomien faller ssroier fra nord. Eiendommen er pr i dag bebygd med en eksisterende enebolig

oppiri tO+8, enkeltgarasje mot nordsst samt en halvdel av en dobbeltgarasje mot sydost. Boligen og

enteltgaras3e mot noidssi skal rives. Det foreligger ikke opplysninger om garasje mot sydost skal rives'

Estetiske krav:

Det henvises til Plan- og bygningsetaten samlede vurdering i avsnitt nedenfor'

Beliggenhet og hoydePlassering:

Hoydeplasseringen definert som SH fastsettes for Hus c-D til kote + 130,8.

Ansvarlig prosjekterende miL sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfulles, kfr'

godkjent avkjoiselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. IJtfaringav pivisning skal gjennomfores av

kvalifiserte foretak. Oppmilingstetnist prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret

148469
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prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.
I forbindelse med oppmilingsteknisk prosjektering skal fagomridet for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfr vegloven $$ a0 - a3) pil folgende vilkir:
. Avkjsrselen skal vrere opparbeidet i henhold til godkjent planfar brukstillatelse gis.
o Brukeren av avkjorselen er pliktig til 6 vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

opprettholdes. Jfr. Vegloven $ 43.
o Det er ikke tillatt 6 lede overflatevann ut pi offentlig vei.
. Ved etablering av avkjorsel over groft, er ssker pfllagt 6 sikre drenering ved i etablere rar i graft,

eller annet som sikrer vanngj ennomstromningen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rar mi ufbres i henhold til Samferdselsetatens

norlner.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger 6 protester til rivessknaden:
Sameiet Eddaveien 12 B, Eddaveien 12 B, i brev av 05.07 .2007 .
Inger og Mathis Grimstad, Arnebr&tveien 33 B, i brev datert 04.07.2007.
Ketil Sundal og Rigmor Eriksen, Eddaveien 11, i brev datert04.07 .2007.
Sabine Kley og Frank Weber, Eddaveien 8, i brev datert 10.07.2007.
Gerd Nilsen, Eddaveien 12B, i brev datert 18.07 .2007 .
Lillian Bertel - Anders Furseth, Eddaveien l2B, i brev datert 24.07 .2007 .

Protestene er sammenfallende og kommenteres under ett. Det protesteres mot hele tiltaket og det anmodes
at det presenterte prosjektet skrinlegges da dette totalt sett ses pi som urealistisk og lite sensitive til naboer
og lokalmiljs. Planene slik de er presentert vil fsre til en betydelig og negativ endring av hele lokalmiljoet
i tillegg til trafikkbildet og sikkerhet for barn i omridet. Det er bemerkninger til plassering av bebyggelse,
bygningenes hoyder og grad av utnytting, bevaring av eksisterende trcr, at det mi tas hensyn til barn i
Eddaveien under byggefasen, parkering og anmodning om at det ikke blir gitt dispensasjon til krav om
veiopparbeidelse. Det bemerkes videre at det vil bli direkte innsyn til private utoppholdsarealer, og at det
er tilrettelagt for egen boenhet i kjeller med egen inngang. Videre bemerkes atman mener at det ikke er
tilstrekkelig belyst eller hensyntatt omrfldets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Tiltaket berer
preg av i fi maksimalt utnyttelse av tomten samtidig som det er beryttet helt like "ferdighus" plassert pi
begge tomtene Eddaveien 8 og 10 uten stedlig tilpasning. Man ber ogsi om at Plan- og bygningsetaten ser
pi begge byggesakene pi Eddaveien 8 og 10 under ett, slik at man fbr en tilstrekkelig helhetsvurdering av
byggesaken og dens pf,virking pi nrermiljoet.

Ansvarlig sokers/tiltakshavers kommentarer til protester:
Det foreligger tilsvar fra ansvarlig ssker i forbindelse med innkomne protester, og det anfsres bla at bide
tomteutnyttelse, hoyder og parkering er i hht smihusplanen og tilhorende reguleringsbestemmelser.
Hoyder og volumer awiker lite fra eksisterende boliger i gaten, og man kan ikke se at forslaget inneholder
momenter som er awikende fra planen. Videre anfsres at tomta er ikke oppfflt og det er kun ubetydelige
terrengendringer, og terrenginngrep er mindre enn 0,5 m. Videre anfsres at alle naboer er varslet og det er
ingen fredete trer pfl tomten. Imidlertid vil det bli utfort innplanting av nye trrer til erstatning for de som
mi felles. De protesterende snsker at Eddaveien skal utbygges i full bredde - og det kan virke som om de
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ikke er kjent med at de mi vere med fl brere kostnadene som i s6 fall fordeles pf, alle brukere av denne

delen av Eddaveien.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

let heni,is;r tit ptun- og bygningsetaten samlede vurdering i avsnitt nedenfor'

Uttalelser fra annen mYndighet:
Det anfsres i soknaden ut O"i.r sendt forespsrsel til Byantikvaren med hensyn til undersskelser om

tiltaket kommer i konflikt med uregistrerte automatisk fredete kulturminner. Det foreligger ingen l

merknader angiende automatisk fredete kulturminner pf, eiendommen.

Forhindsuttalelse m/vedlegg attestert fra Vann- og avlopsetaten mi vrere innsendt til Plan- og

bygningsetat en fat igangsettingstillatelse.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan/plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for i kunne

fi rammetillatelse.

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av

Eddaveien).

Begrunnelse: veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggjor

derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl $ 67'

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering

Det leg;esi-"tut*, vurdering serlig vekt pi 
"it"tirk 

utforming, bide i forhold til seg selv og i forhold til

omgivelsene og terreng. Generelt o*futt"" eiendommen av krav i pbl $ 74 nr' 2.I tillegg gjelder

regileringsbeGm-els=enes $$ 6 ogT,vedrsrende plassering og utforming av bebyggelsen'

Omkringliggende bebyggelse er frittliggende smflhus og bebygd med ene- og tomannsboliger oppfort i to

etasjer, ilJ-enhetlig -ii"t"ttring og forholdsvis lik avstand til Eddaveien. Omridets eksisterende

bebyggelse har i hoiedsak kledningl trepanel og saltak, men med ulike takvinkler, form og byggestil, som

genrlp""ite, at omridet er utbygd/fortettei i ,rlik" tidrepoker. Det som er karakteristisk for denne delen av

i"mr6det er at boligene 6ur ."tatirrt hoy sokkelh oyde pga at avlopsledningene i veien ikke ligger srerlig

dvpt.

Det er planlagt og godkjent flere nye boligprosjekter i tiltakets umiddelbare nrrhet. Sett i forhold til

utformingen av Aisse prosjektene rtilt". ikke det omsskte prosjektet seg ut pi en negativ mite'

For f, oppn6 at omridet fremstir med et godt helhetlig preg, har man valg! ir legge de to bygningsvolumene

med lik moneretning og saltak. Den godkjente avstand til veien pi tomtens sstside anses ikke som urimelig

da den ikke skiller r"g""t fra lignende smihusomrf,der som er blitt fortettet. En viderefsring av et monster i

dette omridet hvor di phsserJs bygninger i omtrent samme avstand til veien som omsokte tiltak, anses

ikke 6 vrre i strid medlntensjonen i ny imahusplan om i bevare smihusomridenes sm6huskarakter, og ny

bebyggelse skal vrere strokstiipasset. itlan- og bygningsetaten anser at ny bebyggelse er plassert slik at den

"l. 
-JJpa 6 forsterke det tilloiet til struktur som finnes i omrfldet. De omsskte boligenes plassering

harmonerer med de omkringliggende eiendoillmene, og omfatter relative tradisjonelle utformete boliger.

Tiltakets volum, hoyder,ptassering og moneretning mi anses som tilpasset omkringliggende bebyggelse'

Omsskt tiltak har tatt opp elementEr i utformingen ro- viderefsrer eksisterende fellestrekk i nrromriLdet.
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Boligene oppfores med stiende panel og saltak, og med samme monerefiring som ovrig bebyggelse vest
for Eddaveien. Tiltaket har et tradisjonelt uttrykk i to fulle etasjer pluss kjeller. Plasseringen av tiltaket
viderefsrer det eksisterende bebyggelsesmsnsteret vest for Eddaveien med omtrent samme avstand til vei
som blant annet ny planlagt bebyggelse i Eddaveien 8 og eksisterende bebyggelse i Eddaveien l2A og
14B. Bygningens volum kan sammenlignes med nrrmeste nabohus.

Etaten har tidligere pSpekt et awik med hensyn til plassering av hus C-D. Ansvarlig soker har endret
plassering av hus C- D med 45 cm. Dermed er avstanden mellom nabogrensen og minste avstand til
boligen halvparten av beregnet manehayde slik at avstandskravet er oppfrlt. ,,

Terrenginngrep som falge av tiltaket medfsrer mindre justeringer av eksisterende terreng. Plan- og
bygningsetaten har vurdert at terrenginngrepene ikke er stsrre enn det som er nsdvendig ved oppforing av
nye bygg pi tomten. Terrengjusteringene har en naturlig overgang til eksisterende terreng b&de pf, tomten
og mot nabotomtene.

Pi bakgrunn av ovennevnte konkluderer Plan- og bygningsetaten med at tiltaket tilpasses omrdLdet i volum,
form og plassering fordi det viderefsrer eksisterende bebyggelsesstruktur og ikke skiller seg ut fra
omridets hovedtrekk. Tiltaket vurderes derfor 6 tilfredsstille rimelige skjonnhetshensyn bide i seg selv og
i forhold til omgivelsene og terreng.

Plan- og bygningsetaten p&peker at det er ikke omsakt eller godkjent egen boenhet i kjeller.

Konsekvenser for naboer:
Hensikten med reguleringsplanen er i tilrettelegge for utvikling innenfor planomridet. Tiltaket er i trid
med reguleringsbestemmelsene i forhold til utnlttelsesgrad og byggehoyder, fifr. $ 10 i nye
reguleringsbestemmelser for smihusplanen). Tiltakets terrengtilpasning er ogsi akseptabel ved at
oppffllinger/utgravinger blir forholdsvis bes$edne. Tiltaket legger seg godt inn i eksisterende terreng, det
etableres gode avkjorsels- og parkeringsforhold og det etableres gode utoppholdsareal. Plan- og
bygningsetaten vurderer tiltaket dit hen at det er et prosjekt som tilpasser seg det eksisterende
bygningsmiljaetph en tilfredsstillende mite samt at det er i henhold til gjeldende regulering. Etter Plan- og
bygningsetatens mening kan boligene neppe vere til slik urimelig ulempe for de protesterende at
protestene kan tas til falge.

Under henvisning til det som er arfsrtunder respektive avsnitt finner Plan- og bygningsetaten det
omsskte tiltak er gjennomforbart innenfor plan- og bygningsloven med tilhsrende forskrifter og vedtekter
og kan godkjennes.

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver i sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppf,ilt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshandtering, kan Plan- og
bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik tvangsmulkt vil minst
v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.
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Igangsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr ansvarlig ssker har fbtt igangsettingstillatelse. Vedtak om

igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkar er opp$'lt:

1. Dokumentasjon i henhold til gg 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal

foreligge.

Z. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall mi innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklering (kfr pbl $ 67) mi foreligge.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se

vedlagte orientering.
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
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Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)

Kopi til:
Sameiet Eddaveien 12 B, Eddaveien 128,0772 OSLO, schjohan@online.no
Inger og Mathis Grimstad, Arnebriweien 33 B, 0771 OSLO
Ketil Sundal og Rigmor Eriksen, Eddaveien 11,0772 OSLO
Sabine Kley og Frank Weber, Eddaveien 8,0772 OSLO
Gerd Nilsen, Eddaveien 128,0772 OSLO
Lillian Bertel - Anders Furseth, Eddaveien 128,0772 OSLO

Vedlegg:
Veierklrring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning

Eo@
nsines+inje ggsav'faJl

Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang


