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631332 RAMMETILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG
NEDRE DYRIIUSBAKKEN 3 TILTAKSHAVER: VOLLEN BYGG OG
ELEKTRISKE AS

Vi viser til Deres ssknad om enkelt tiltak mottatt 04.02.2008, tlf. samtale av 22.02.2008 og
mottatt tilleggsdokumentasjon samme dag, mangelbrevet og omgjoring til ett-trinns soknad
datert 28.02.2008 og tilleggsdokumentasj on mottatt 1 9. 03. 200 8.

I medhold av plan- og bygningslovens SS 93,93 b og 95 nr. L godkjennes soknad om
rammetillatelse med tegninger, kart og beskrivelser. Tillatelsen omfatter ogsi
godkjenning av soknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet: Ansvar og kontroll.

Ssknaden er avhengig av dispensasjon. Det er sokt om dispensasjon fra $ 3.2 og 3.3 om
kravet for gesimshoyde og gjennomgiende gesims. Ssknad om dispensasjon avslis.

Tillatelsen gis pi folgende vilkir:
1. For igangsettingstiilatelse gisn skal folgende dokumentasjon vrere innsendt og

godkjent av plan- og bygningssjefen:
o Reviderte tegninger som viser folgende endringer:

a) balkong i2.etg. tillates ikke oppfort, men det tillates oppforing av ark slik den pi
andre siden av boligeno

b) Det skal redegjores om det var nodvendig med stottemur pi eiendommen slik
tegningene pi nord/ost fasade viser med "grfrnne" linjer

2. Det mangler fortsatt kart fra oppmilings firma om plassering av boligen. Ansvarlig
foretak for oppmilingiplassering sender inn fsrst kart med prosjektert plassering og
ved soknad om midlertidig brukstillatelse/ferdig attest sendes et nytt kart med
endelig plassering.

3. For igangsettingstillatelse giso mi opparbeidelses- og godkjenningskravene til
offentlige WA-anlegg i plan- og bygningslovens $ 67 vrere innfridd.

PLAN. OG BYGNINGSSJEFEN
Bessksadresse

Knud Askers vei 24
1 383 Asker

Telefon
66 90 90 00

Telefax
66 76 80 88

Bankgiro
6003 06 79000

Org.nr.
944 382 038 mva.
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4. I uttalelse fra kommunalteknisk avdeling er det angitt at folgende vilkir skal vrere
innfridd for igangsettingstillatelse gis:

o Plan for bortledning av overvann/drensvann (tilknytning til spillvannsledning er ikke
tillatt).

o Fsr igangsettingstillatelse skal det foreligge tinglyst erklrering om felles drift og
vedlikehold av private felles va-ledninger. Det skal sendes inn koordinater for
utvendige ledninger og stoppekran fsr midlertidig brukstillatelse.

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse gis etter at fullstendig soknad etter pbl. $ 94 nr. 1, forste og annet
ledd er innsendt og undergitt nsdvendig kontroll. Det vises for ovrig til S$ 18 og 19 i
forskrift om saksbehandling og kontroll samt vilkirene i rammetillatelsen.

Bygningsridet har tildelt ridmannen myndighet til 6 behandle saker etter plan- og
bygningsloven, veiloven og forskrifter gitt i medhold av forurensningsloven, ved vedtak i
bygningsridets mste den26.09.95. Myndigheten er delegert videre fra ridmannen til plan- og
bygningssjefen senest ved brev dat.12.02.99.

Vedtak om rammetillatelse har gyldighet i 3 6r fra vedtaksdato. Er tiltaket ikke satt igang
innen 3 6r faller tillatelsen bort. Onskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak,
mi endringene v&re godkjent av plan- og bygningssjefen far de kan gjennomfores.

Tillatelsen er gitt i h.h.t. plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til i bygge
i forhold til aruren lovgivning eller private rettsforhold.

* S: sentral godkjenning, L: lokal godkjenning

Ansvarlige kontrollforetak skal sorge for at nsdvendig kontroll blir gjennomfort og
dokumentert.

Ansvar og kontroll:
Fslsende foretak har fitt eodkient ansvarsrett i henhold til ssknad:
Foretak L/S* Funks i on/Tiltaksklasse/Ansvarsomride
Sivilarkitekt Nils Hauserud S SOK, PRO,KPR, k1.2, prosjektering og kontroll av

smihus
| -2-T rc Elementproduksj on as S PRO,KPR, kI.1, prosjektering og kontroll av

yftervegger, takkonstruksjon, breresystemer over
gnuuunur

BEAM Sentralstsvsuser as S PRO,KPR, kI.1, prosjektering og kontroll for
ventilasionsanless

Nordisk sproytebetong as S PRO,KPR,UTF,KUT, kl. 1, pro sj ektering, utfsrel se
og kontroll av gnrmmur og betongarbeider

Vollen Bygg og elektriske as L UTF,KUT,kI 2, T amrerarbeider, Graving og
srunnarbeider

OMS Oppm&ling as S PRO, KPR,UTF, KUT, kl. 2, pro sj ektering, utfsrel se
os kontroll av ooomilins

Tom Elnes Rorleggerforretning
AS

L PRO,KPR,kI. l,UTF,KUT, k1.2, prosj ektering,
utflarelse og kontroll av rsrinstallasjoner, utvendig og
innvendi s sanitreranless



Awik fra kontrollplanen skal registreres. Ved tilsyn skal det kunne dokumenteres hvordan

ar,rzik er lukket. Ved vesentlig awik mi planene omarbeides med sikte pi ny behandling i

kommunen.

Plangrunnlag:
Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Avre

Dyrhusbakker/Jonasmyra, plan sist datert 21.10.02, med mindre vesentlig endring av

1 8. 1 1.03, 02.06.2004 og 26.02.07 .

Beskrivelse av soknaden:
Det sskes om eneboli g oppfart i trematerialer. Huset er planlagt oppfort med kjeller, l.etg og

2.etg. Takkonstruksjon er planlagt utfsrt som saltak i 40 graders takvinkel med to takopploft
pn 3.3 m bredde. Pi den ene siden brytes gjennomg6ende gesims med balkong som det sskes

om dispensasjon, mens pi den andre siden av huset er det ark uten balkong. Hovedinngang er
planlagt mot nord/vest. Dobbelgarasjesomtidligere var sokt om og godkjent erplassert nied -

porten mot nord/sst og er ca.7 m fra boligen.
Tiltaket er nabovarslet pi ordiner mite og det er ikke innkommet nabomerknader. Stig
Meltzer som er tiltakshaver ph 631331 er ikke varslet, men han er selv utbygger pi denne
aktuelle tomta og er samtidig ansvarlig foretak - Vollen Bygg og elektriske as. Det vises til
plan- og bygningsloven $94.3 hvor det er naboer og gjenboere som skal varsles. Da dette er
samme person som er varslet i dette tilfellet, ser plan- og bygningssjefen ingen behov for 6
varsle pi nytt.
Det er krysset av for dispensasjon i nabovarselskjema, men i opplysninger om tiltakets yre

rammer er det krysset for "ikke relevant". Da dette var uklart for plan- og bygningssjefen, ble
det etterlyst ny nabovarsel i mangelbrevet. Etter ny vurdering var ikke dette nodvendig.

Byggetomten:
Tomta er pi 828 m2 brutto og 808 m2 netto. Den har en helning phca4,5m mot nord.
Eiendommen skal tilknyttes offentlig vann- og avlopsanlegg.

Opparbeidelseskravene til VVA-anlegg i plan- og bygningslovens $ 67 mi vrere tilfredsstilt fsr
igangsetting.

Det opplyses i ssknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe
som foige av rasfare ffi. v., grunn- og miljoforhold.

Det forutsettes truffet tiltak i samsvar med byggdetaljblad A 520.706 for 6 forhindre at
radongass trenger inn i bygningen.

Plassering:
Hoydeplasseringen godkjennes til kote 88,0 for o.k. gulv 1. etasje.

Plasseringen mi prosjekleres (beregnes) og p6vises med grunnlag i kvalitetssikrede
koordinater.
Sammen med kontrollerklrering for oppmilingsteknisk prosjektering vedlegges oppgave (kart
med koordinatliste (sosi-fiI) i Euref89) over tiltakets plassering. (Kontaktperson: Vidar Strand,
tlf.66 76 8015 eller e-post: vidar.strand@asker.kommune.no ). Endelig oppgave mi
vedlegges ssknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ansvarlig prosjekterende m6 sjekke at veinormalens krav til avkjorselens stigningsforhold er
onnfult



Plassering skal kontrolleres i horisontal- og vertikalplan for stapingav fundament.
Toleransegrense: 0,0 m i vertikalplan. For owiger toleransegrense 0,1m fra de oppgitte
avstander p6 situasj onskartet inntil nabo eiendommer

Kabler og ledninger:
For informasjon om kabler eller ledninger, ring til Gravemeldingstjenesten, tlf.09146.

Hafslund Entreprensr AS , , tlf .22 43 52 00 eller e-post: nettdok@hafslund.no, svarer ogsi pi
sporsmil om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert pi eller ved
eiendommen. Nir det skal utfsres elektriske installasjoner, skal det pi vanlig mite tas kontakt
med el-konsulent eller installatsr, slik at det blir sendt inn forhindsmelding til Hafslund
Entreprenor i oppstartsfasen av byggearbeidet.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsbestemmelser.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 er det sokt om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser $3.2 og 3.3, vedrsrende gesimshoyde og gjennomgiende gesims.
Som srerlige grunner oppgis av ansvarig ssker at "den lille luftebalkong ifront har samme
funl<sjon som en giennomgdende gesims ved at den deler opp byggets vertiknle hoyde og kaster
skygge ned pd underliggende fasade pd samme mdte som et takutstikk. "

Hensynet bak den aktuelle bestemmelsen er at reguleringsbestemmelser er av nyere dato og er
sist revidert 26.02.2007. Tiltaket med balkong pi den ene siden viser ikke tilpasning for
naturgitte og bygde omgivelser, og vil samtidig skape presedens. Med tillatte arker pA begge
sider av takflater virker arkene mindre ioynefallende uten rekkverk og balkongdor.

Plan- og bygningssjefen konkluderer med at det ikke foreligger serlige grunner som taler for i
kunne gi den omsskte dispensasjon etter plan- og bygningslovens $ 7.

Plan- og bygningssjefens samlede vurdering:
Godkjenning av balkong som bryter gjennomgiende gesims vil skape presedens da dette feltet
er sipass nytt og reguleringsbestemmelser er av nyere dato (sist revidert 26.02.2007).

Avfail:
Med hjemmel i Asker kommunes forskrift om bygg- og anleggsavfall pilegges tiltakshaver 6
sortere avfallet etter retningslinjer fra Asker kommune.
Avfallsplan, som dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppf'lt, skal godkjennes for
igangsettingstillatelse gis.

Klageadgang:
Vedtaket om rammetillatelse kan piklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell
klage over vedtaket mi framsettes skriftlig for bygningsridet innen 3 uker, jfr. plan og
bygningslovens $ 15 og forvaltningslovens $$ 28 og29.
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Gebyr:
Gebyrberegning:
1.5 201 - 400 m2 BRA: 24'200'00

1.8 l dispensasjon 3'300'00

l.l2 7 foretak (5 e1.700,00+2 i13.300,00) 15'100'00
1.10 Innhenting av tilleggsopplysninger 25Yo av 42.600,00 10,650.00
Sum 53.250'00

Gebyr for saksbehandling pilydende kr. 53.250,00 vil bli sendt tiltakshaver og mi betales

innen 4 uker.
Yi gsar oppmerksom pi at bestemmelsene om tidsfrister og redusert gebyr kun omfatter tiltak

som er i samsvar med gjeldende planbestemmelser, jfr. sAK $ 23, nr. 1, d.

Gebyr for tilknytning til offentlig VA-anlegg faktureres separat fra kommunalJeknisk avdeling.

Med vennlig hilsen

Fagansvarlig for byggesaker /c/daor,e ,r?i"-
Vildana Suljic /
Ingenior

Kopi til:
Vollen Bygg og Elektriske AS, Heslebergveien 19,1390 VOLLEN

Vedlegg:
Orientering om klagea@ang (!il sskar og andre klageberettigede)
Faktura i henhold til vedtatt gebynegulativ (til tiltakshaver).


