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Adresse:
Tiltaksart:

Arkivkode:531

1021288
Hausmannsgate 19, 01 82 OSLO
Hausmannsgate 19, 0 1 82 OSLO
Oppforing

TILLATELSE
Svar pi soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93

Ssknaden omfatter oppforing av dobbelgarasje, GARASJE A-8. Bebygd areal (BYA) er oppgitt til
31,86 m2.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 og 95 nr. I godkjennes soknaden, mottatt PIan- og
bygningsetaten den 25.01.2008. Opprinnelig melding om tiltak ble omgiort til ordinrer ssknad i ett
trinn da tiltaket avhenger av dispensasjon fra krav til avstand fra vei. Dette medfsrer imidlertid
ikke ytterligere krav til ansvar og kontroll. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger,
u tsn itt av regu leri n gska rt o g an svar:s rette r.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres 6,5 m fra midt regulert
Hagaveien.

Det foreligger ikke protester til soknaden.

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

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak22},jfr. byridsvedtak av 27.06.97, sak 1425.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gf elder i 3 flr. Tiltaket mi vere satt i gang innen 3 fl,r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av dobbelgarasje, GARASJE A-B. BYA er oppgitt til 31,86 m'. Tiltaket
vurderes i sammenheng med soknader om tomannsboliger, HUS A-B og HUS C-D samt ssknad om
garasje, GARASJE C-D, pi samme tomt. Det vises i denne forbindelse til etatens saksnr. 200800916,
2008009 1 8 og 200800904. Samlet %-BYA i forbindelse med tiltakene er oppgitt til 23,98 oA.
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Godkjenninger:

sl oto kart er ili tor tillatelsen

Beskrivelse feg n ingsn r Dato PBE- id

Situasjonskart D 23.07.2008 s/4
Utomhuso lan Unummeref t1 8 . 0 7 . 2 0 0 8 s/s
Garasie A-B Unummeref t18 .07 ,2008 s/7
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Estetiske krav:

Plan- og bygningsetaten skal tilse at ethvert byggetiltak tilfredsstiller lovens krav til estetikk i seg selv og i
forhold til sine bygde og naturgitt omgivelser, jf. pbl $ 74 nr.2. Det vises i denne forbindelse ogsi til
gjeldende reguleringsbestemmelser $$ 6 og 7.

Sekundrerbebyggelse i omr6det har forskjellig utforming og storrelse, samt plassering pi tomt som er
tilpasset de ulike tomtenes situasjon.

Garasje etableres delvis i terrenget. Bygget oppfores med skrSnet takform og trepanel.

Etter etatens oppfatning tilfredsstiller tiltaket rimelige skjonnhetskrav i seg selv. Tiltaket er i tilstrekkelig
grad er tilpasset sine orngivelser. Tiltaket tilfredsstiller lovens krav til estetikk.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant gulv 1. etasje fastsettes til kote + 168,3.

Dette tiltak krever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

I forbindelse med oppmilingsteknisk prosjektering skal fagomr6det for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfr vegloven $$ 40 - 43). Det vises i denne forbindelse til virt saksnr. 200800916.

Uttalelser fra annen myndighet:
Byantikvaren har uttalt seg i forbindelse med riving av eksisterende trevilla pi tomten. Byantikvaren
konkluderer med at bygget er en god representant for sin tid, men at riving kan aksepteres.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelser:

Det er gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bebyggelse. Det vises i denne forbindelse til vflrt
saksnr. 200800916. Riving er en forutsetning for det omsskte tiltaket.

Dispensasjoner:

Det gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven slik at byggverket kan plasseres 6,5 m fra midt
regulert Hagaveien.
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Begrunnelse: Veglovens avstandsbestemmelser anses for 6 vere en integrert del av reguleringsplanen der
denne ikke setter egne grenser. Henslmet bak avstandsreglene er i fsrste 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 srerlige grunner for dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Tiltaket er i trid med gjeldende reguleringsplan. Tiltaket tilfredsstiller lovens estetiske krav. Det er gitt
dispensasjon fra avstandskrav til vei. Tiltaket kan godkjennes.

Kontroll:

Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomfort og dokumentert slik som fastsatt
i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Awik skal registreres, begrurures og om nodvendig skal det
gj ennomfores o mprosj ektering.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produklsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte vurdere om den
firurer innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiildelbar faie for liv, helse 6g sikkerhetkan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrerer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar aI mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr.2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett w 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt handblad
88-4010 skal vedlegges.

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