
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OsI-o
nhaugrud@online.no

Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: LINNEAVEIEN 17

Tiltakshaver: Bien eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosjekter

Saksbeh: Lars Grimsby

Dato: l3l{ l l | .200I
Arkivkode: 531

Eiendom: 14912311010

Adresse: PB 102, Bekkelagshagda,1109 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE . LINNEAVEIEN 17
.Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av tomannsbolig og opparbeiding av parkeringsareal. BRA for
tiltaket er oppgitt til 161m". Ny %-BYA for eiendommen er oppgitt til23,75 "h.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 a og $ 95 nr. I godkjennes soknaden, mottatt Plan- og
bygningsetaten den 16.05.2007I)et vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, 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.

Godkj ent avkj orselsplan foreligger.

Det foreligger protester til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr 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 til, skal alltid vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97 ,
sak 220, jfr . byridsvedtak av 27 .06.97 , sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.
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Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Apenbyteam I
Intemett:

Besgksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l00l

Organisasjonsnummer:E-post: postmottak@
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Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 ar. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 f,r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad

etter $ 93 belnner fristen hlope fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Soknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av tomannsbolig og opparbeiding av parkeringsareal. BRA for tiltaket er

oppgintil 161m,. Nytt XeVa for eiendommen er oppgitt t11376m2:23,75 %ByA.

Godkjenninger:
il for tillatelsen

Nytt folgeskriv til rammesoknad datert 06.09 .2007 er det som er lagt til grunn for deffe vedtak.

Gjeldende plangrunnlag:

Omridet omfattes av reguleringsbestemmelser for smihusomrider i Oslos ytre by, 3'4220 vedtatt 15. mars

2006. Omridet er regulert til byggeomr6de for boliger. Maksimalt tillatt %-BYA:24o/o

Byggetomten:

Tomten ligger i bydel Nordstrand, skriner lett mot nordvest og nord fra Linneaveien i sor, noe brattere i

nordre del av tomten. Innkjoring og parkering skjer fra Linneaveien og inn pf, sondre del av eiendommen.

Tomten er i dag bebygd -Ld 
"tr 

tornuntrsbolig. Det gir offentlig vannledning over tomten. Den legges noe

om i forbindelse med tiltaket. Tomten har et netto areal pA 1583m'z'

Estetiske krav:

Se "Plan- og bygningsetatens samlede vurdering"

Betiggenhet og hoydePlassering:

Hoydeplasseringen definert som sokkelhoyde fastsettes til kote + 145,9.

atrruuitig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.

godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

alsende tecninser/foto os kart er lagt tl

Beskrivelse Iegningsnr Dato PBE- id

Utomhusplan utomhusplan06 ,09 .2007 tL /3

SituasjonsPlan D1 06 ,09 .2007 tus
Plan og snitt E1 04.o3.2007 2/6

Fasade a E2-7 04.o3.2007 2/7

Fasade b E2-2 04.03.2007 2/B

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket'

Srgnr  og Navn Beskrivelse

)70148469
Arkitekt Nils Haugrud

Ansvarl ig soker for bygninger og instal lasjoner,
t i l taksklasse 2 Ansvarl ig prosjekterende for bygninger
og instal lasjoner, t i l taksklasse 2 Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektering av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2
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Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk 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 fagomridet for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfrvegloven $$ a0 -a\pitfolgende vilkir:
. Avkjorselen skal vrere opparbeidet i henhold til godkjent planfar brukstillatelse gis.
o Brukeren av avkjorselen er pliktig til S vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

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

eller annet som sikrer vanngi ennomstromningen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og leggingav rsr mi utfsres i henhold til Samferdselsetatens

nofiner.

Protester/bemerkninger:

Det er mottatt bemerkninger fra nabo i Svaleveien l2,}Jarald Btenne, der han pipeker tiltakets beliggenhet
og storrelse, og mener dette vil pivirke sol og lysforhold pi hans eiendom. I bemerkningen bes det om at
bygget legges lavere i terrenget eller at nybyggets hoyde og storrelse reduseres.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Soker mener i ha utarbeidet et forslag som er i henhold til planbestemmelsene og ber om at etaten vurderer
tiltaket i forhold til det.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

Tiltaket forutsetter at noe av den vegetasjonen som ni er pA tomten fiernes. Dette er trcr som i dagens
situasjon allerede tar mye lys fra nabotomten (Svaleveien 12). Selv om tiltaket ligger rett sor for, og
utvilsomt blir liggendehoff. i forhold til nevnte eiendom, mener Plan- og bygningsetaten at lysforholdene
ikke kommer til 6 endre seg i storre grad. Tiltakets forholdsvis romslige avstand til nabogrense er ogsi
med pfl i redusere eventuelle ulemper. Etaten vurderer likevel at sol og utsiktsforhold vil mitte endre seg
over tid innenfor regulerte byggeomrider.

Plan- og bygningsetaten vurderer tiltaket til 6 ligge innenfor planbestemmelsens krav til storrelse og
hoyder i omridet. Bemerkningene fra nabo i Svaleveien 12 vil derfor ikke fa innvirkning pi Plan- og
bygningsetatens behandling av soknaden.

Uttalelser fra annen myndighet:

Byantikvaren har levert en arkeologisk vurdering i forbindelse med en tidligere byggesak pi tomten
(09.06..2006) der de konkluderer med at eiendommen har lite potensial for 6 inneholde uregistrerte
automatiske fredete kulturminner. Byantikvaren har ingen merknader angiende automatiske fredete
kulturminner.
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Dispensasjoner:

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

Linneaveien).
Begrunnelse: veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggior

derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl $ 67'

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Tiltaket iforhold til omgivelsene:
Omradet mellom Simerisbraweien og V6rveien har i hovedsak et uensartet bebyggelsesmonster, men med

noen tydeligere strukturer. Eksisterende bebyggelse i omridet bestAr i hovedsak av frittliggende ene og

tomannsboilger i en til to etasjer med saltaktg forskjellige takvinkler og moneretninger. Tiltaket faller inn

som ledd i en liten rekke mei to etasjers hus som ligger med msnene i ost - vestlig retning' Tiltaket vil

vrere med 6 tydeliggjore denne strukturen og endrer ikke omrfldets helhetlige uttrykk.

Tiltaket iforhold til seg selv:
Tiltakets utforming er"av typisk ferdighuskarakter, har tradisjonelt saltak med takutstikk, stiende panel,

etasjeskille markei i fasaden og eller-s med trekk og elementer fra forskjellige stilarter. Pi nord og sorsiden

er sj,mmetrien i fasadene brutt ved at arkene har fattforskjellig stsrrelse. Dette er pi en positiv mite med

pe a bse opp et ellers noe ensformig fasadeuttrykk. En tydeligere konsekvens i bruken av forskjellige

stilelementer hadde vrert snskelig, men vi finner likevel at tiltaket tilfredsstiller plan og bygningslovens

krav til estetisk utforming. fitatet har ipen planlosning i l. etasje som gir gode ipne oppholdsarealer'

2. etasjehar en tradisjonell losning med sentralt gangareal og tilnrermet lik stonelse pfl soverommene'

Kj ellerplanet er tilfredsstillende lost.

Kjellerplan godkjennes ikke som selvstendig boenhet'

Utomhusplanen er, til tross for et litt stort areal avsatt til snuplass og parkering, godt lost og gir

anvendelige uteoppholdsarealer. Bortsett fra to parkeringsplasser nretmest nybygget (nordostlig hjorne av

parkeringJn) er dei ikke sskt om terrengendringer i forbindelse med parkeringsarealet. Bygningen er ellers

plassert int-inn i det skranende terrenget uten 6 endre de eksisterende terrengforhold i nevneverdig grad.

Det nye huset blir liggende rett sor for nabo, i Svaleveien 12, som har kommet med bemerkninger om

stsrreise og plasserii!. ft*- og bygningsetaten finner at tiltaket holder seg innenfor reguleringsplanens

bestemmelier, og finner ikke at disse forhold far betydning for soknaden.

Avfall:

Med hjemmel i oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver i sortere og behandle

bygg"l og anleggsavfall etter retningslinje. gitt uu Oslo kommune. Plan for avfallshAndtering, som

dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfflt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshandtering, kan Plan- og

bygningsetate' ileggl-tuangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik tvangsmulkt vil minst

v&re av en slik storrelse at-clet oppveier dln fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med

bestemmelsene.
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Igangsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har ffltt igangsettingstillatelse' Vedtak om

igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfflt:

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

foreligge.

2. Forenklet avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall mi innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklrering mi foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan paklages. Frist for i klage er satt til tre uker effer mottakelse av dette brevet. Se

vedlagte orientering.

Kopi til:

Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Harald Brenne, Svaleveien 12, 1182 Oslo

Vedlegg:

Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygg"- og anleggsavfall

Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang
Veierklreringskj ema m/orientering

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Apen by team 1

1alA

\1 txp*
Frederik Ssmme
Avdelingsenhetsleder

Kopi til:
Bien eiendom AS, PB 102, Bekkelagshogda, 1109 OSLO



Fsdselsnr./Orsnr.

ERKL, !ERING

Vedrorende gnr l49bnr237 i Oslo, Linneaveien 17, Saksnr.: 20070338.

1. Jeg er kjent med at direktoren for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i hht. plan-
og bygningslovens $ 7 i forbindelse med utskillelse/bebyggelse av ovennevnte eiendom,
har gjort unntak fra plan- og bygningslovens $ 67 pi folgende vilkir:

Linneaveien godkjennes inntil videre i sin n6vrerende bredde.

Jeg er kjent med at kommunen n6r som helst kan trekke denne dispensasjonen tilbake
med den virkning at jeg da fir plikt til i opparbeide vei til og langs den side av tomta
hvor den har sin atkomst. Dersom dispensasjonen trekkes tilbake, forplikter jeg meg til
pfl egen bekostning 6 legge ut veien i en bredde av inntil 10 meter med nsdvendig tillegg
for fflling og skjrering.
Pi tilsvarende mite forplikter jeg meg til 6 opparbeide veien til en effektiv veibredde av
inntil 6 meter, og i den standard som gjelder for godkjenning av vei i Oslo kommune.

2. Hvis arbeidet ikke blir utfort som piilag!, skal kommunen ha rett til 6 opparbeide eller la
andre opparbeide veien. Er det stillet sikkerhet etter pkt. 1 ovenfor, skal kommunen
kunne disponere sikkerheten til dette formil.

3. Jeg godtar de forpliktelser som er nevnt under pkt.1 og2 ogdisse piheftes eiendommen
som grunnbyrde.

4.Ieg forplikter meg til 6 overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nsdvendige veigrunn
i en bredde av inntil 10 meter med bruksrett til skjrrings- og fyllingsarealer. Den
n&nnere avgrensing fastsettes pi bindende mite av Plan- og bygningsetaten.
Kommunens eiendomserverv er betinget av at veien er opparbeidet og godkjent av
kommunen.
Erklrering fra direktor i Samferdselsetaten i Oslo om at opparbeidelsen har funnet sted
skal godtas som tilstrekkelig bevis for at betingelsene for eiendomservervet er oppfflt.
Jfr. tinglysningslovens $ 14, annet ledd.

-, den 20....

Fsdselsnr.

Som hjemmelsinnehaver samtykker jeg i at erklreringen blir tinglyst pi
eiendommen.

Fsdselsnr.

den 20....



VEIERKL,if,RING

ORIENTERING

I anledning byggesak pi eiendommen har Plan- og bygningsetaten gitt midlertidig dispensasjon fra
gjeldende plan- og bygningslov (pbl) $ 67.1 forutsatt at det blir tinglyst erklrring vedrsrende tomtas
veiplikt, jfr. pbl $ 7.

Vedlagt oversendes 2 eksemplarer av erklreringen som undertegnes av hjemmelsinnehaver pi nederste
linje. Eventuell fester undertegner pi nest nederste linje. Den som begjrrer tinglysing, mi i folge Statens
kartverk phfare fsdselsnr./organisasjonsnr. overst til venstre pdL erkleringen.

Erklreringene (2 eks.) innleveres eller sendes til:

Postadresse: Statens kartverk, Tinglysning en,3507l{snefoss
Bessksadresse: Kartverksveien 2 1, Hsnefoss
Telefon: 32 11 88 00
Internetf www.tinglysing.no
e-mail: tinglysing@statkart.no

Etter tinglysningen vil vedkommende ffi tilsendt ett eksemplar av erklreringen samt faktura. Det tinglyste
eksemplaret mi videresendes til Plan- og bygningsetaten.

Vedrsrende gebyrets stsrrelse tas kontakt med Statens kartverk.


