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RAMMETILLATELSE - RINGSHUSSTUBBEN 6
Svar pdL soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkir for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av carport. Tiltaket fflr et bebygd areal (BYA) pi 45 m'.
Totalt bebygd areal pi eiendomrnen gir en utnyttetse pk 23,9oh BY h.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 og $ 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan- og
bygningsetaten den 24.08.2007 Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan.

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 fillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vrere tilstede pfi 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 ml,ndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 er. Tiltaket mi vrere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved soknad
etter $ 93 begynner fristen 6lape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

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

Bessksadresse:
Vahls gate I, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@
pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA
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Soknaden:
Ssknaden omfatter oppforing av carpod. Tiltaket fir et bebygd areal (BYA) ph 45 rrt.
Totalt bebygd areal pi eiendommen gir en utnyttelse p\23,9YoBYA.

Godkjenninger:
for tillatel

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Gjeldende plangrunnlag:

Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser for smihusomrider i Oslos ytre by, S - 4220 vedtatt
15. mars 2006. Omridet er regulert til byggeomride for boliger.

Byggetomten:
Eiendommen ligger i bydel Nordstrand. Tomten er tilnrermet flat og ligger midt i et boligomride med en
privat veistubb mellom Bernt Knudsens vei i ost og Ringshusveien i vest.

Estetiske krav:

Se Plan- og bygningsetatens samlede r,urdering.

Beliggenhet og hoydeplassering :
Hoydeplasseringen defineres som sokkelhoyde, topp grunnmur og fastsettes til kote + 166.

Avkjorselsplan:

Avkjorselsforhold ansees AL vere ivaretatt via Ringshusstubbens eksisterende avkjorsel mot offentlig vei.

Veiplikt (pbl $ 67):

Det er gitt midledidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, PBL $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse
av Bernt Knudsens vei) i sak w.200706042 pi samme tomt.
Pro tester/bemerknin ger:

Protestene gielder alle tiltak pi tomterr, og har ikke i alle henseender relevans for denne soknad
alene.

nde tesninser/foto og kart er lagt ttl qrunn lor t sen:

Beskrivelse Tegn ingsnr Dato PBE- id

Plan, sni t t  og fasade E 1 28 ,03 .2008 6/3

Situasjo nspla n D 1 2 8 . 0 3 . 2 0 0 8 4/s
Pla nteg n ing D 2 28 .03 .2008 4/B

Srgnr  og  Navn Beskrivelse

)70148469
qRKITEKT NILS HAUGRUD

Ansvar l ig  soker  fo r  bygn inger  og  ins ta l las joner ,
t i l taksklasse 1
Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
i nstal lasj  oner,  t i l taksklasse 1
Ansvarl ig kontrol lerende for prosjekter ing av bygninger
og instal lasjoner,  t i l ta ksklasse 1
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Det foreligger protester/bemerkninger fra 5 naboer. Det er i denne oppsummeringen bare tatt med de
forhold Plan- og bygningsetaten finner relevant i forhold til egen myndighet. Awige forhold ansees som
privatrettslige og vil kun bli kommenterl i kortform.
Beboer i Bernt Knudsens vei 3 protesterer pi avstand til nabogrense ved at kjellertrapp fbr en avstand pi
3,1 meter fra grensen til hans eiendom. . Videre viser han til at dispensasjonssoknad som er oppgitt som
vedlegg til soknad, ikke er vedlagt nabovarsel.

Beboeme i Ringshusstubben 1 og 2 uttrykker bekymring for forholdene i anleggsperioden og stiller i den
forbindelse generelle sporsmil til Plan- og bygningsetaten.

Beboere i Ringshusstubben 4a og 4b mener utnyttelsesgraden er overskredet og at det er satt av for fl
parkeringsplasser i forhold til parkeringsnornen. I tillegg bes det om at siktlinjene overholdes i forbindelse
med avkjorsel.

Beboer i Ringshusstubben 3 mener maksimal utnyttelse er overskredet og at tiltaket ikke tilfredsstiller krav
i $ 10 i reguleringsbestemmelsene, og ber om en mer moderat utbygging.

Beboer i Ringshusstubben 7 mener utnyttelsesgraden slnes i vere oversteget. Videre viser han til
dispensasjonsssknad som ikke er vedlagt nabovarsel.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Avstand 3,1 meter er ihht gjeldende praksis basert pi Plan- og bygningsetatens forstielse av teknisk
forskrifts $ 4,3.
Som det fremgir av nabovarselet har vi sskt dispensasjon fra veiopparbeidelsen.
Parkeringsberegningen er ihht til planen.og gjelde4de parkeringsnorm. Videre at parkeringsnonnen
inkluderer gj esteparkeri n g.
Avkjorselen er planlagt med frisikt som om Ringshusstubben skulle vaert en offentlig vei.
Avrige bemerkninger knyttet til atkomstveien oppfattes ikke som protester.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

Som nevnt under "Protester/bemerkninger" er de forhold som gjelder privat vei ikke under Plan- og
bygningsetatens myndighet. Veiens beskaffenhet og eventuelle belastningsskader under byggeperioden er
forhold som brukere/eiere av veien mi avklare selv. Dette er forovrig kommentert av utbygger. Siden dette
dreier seg om en privat vei er sporsmAlet om siktlinjer i forhold til avkjorsel fra tomta ikke tema for Plan-
og bygningsetaten. Videre er de forhold som gjelder utgraving/sprenging noe ansvarlig utforende har
ansvar for.

Nir det gjelder avstand til nabogrense er det 6 si at teknisk forskrift, jf $ 4.3, tillater mindre utspring inntil
1 meter dype, og avstanden skal da fortsatt m61es fra fasadeliv. En kjellertrapp under bakkenivi antas i
gjore mindre av seg enn f.eks. en balkong og tolkes siledes inn i denne forskrift. Plan- og bygningsetaten
finner tiltaket i ligge innenfor gjeldende regelverk.
Utnyttelsesgraden, bebygd areal (BYA) er, sdL langt Plan- og bygningsetaten kan se, korrekt utregnet av
soker. Likedan er parkeringsnoflnen riktig tolket med 5 parkeringsplasser, inkludeft gjesteparkering.
( 1 , 7 p l a s s e r x 3 = 5 , 1 = 5 )
Dispensasjonsssknaden det er snakk om gjelder dispensasjon fra plikt til opparbeidelse av tilstotende
offentlie vei. Dispensasjonen betinges av en erklering om eventuelt senere delansvar hvis offentlig vei
skal opparbeides.
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Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Tiltaket i forhold til omgivelsene:
Omridet tiltaket ligger i bestir i hovedsak av frittliggende ene og tomannsboliger, med tilhorende
veletablerte hager og uteomrider. Bebyggelsen er uensartet, bide hva gjelder stilarter, volumer og tildels
takformer. De planlagte bygningene er forholdsvis smi og er godt plassert pi tomten og faller naturlig inn
i bebyggelsesstrukturen i omr6det.
Det planlagte tiltaket vil i liten grad pivirke naboers og ovrige omgivelsers utsikt eller lysforhold.
Tiltaket er i si mAte godt tilpasset omgivelsene.

Tiltaket i forhold til seg selv:
Carporten har samme taktype, vinkel og er stilmessig bygget likt boligene pi samme tomt. Bygningen er
forholdsvis lav og ogsi volummessig i samme "smihusskala" som boligene. Plan- og bygningsetaten
mener derfor tiltaket stilmessig stir godt til de andre byggene pi tomta og at den tilfredsstiller rimelige
skjonnhetshensyn.

Avfall:
Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver 6 sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, 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 avfallshindtering, kan Plan- og
bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik tvangsmulkt vil minst
vaere av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshandtering i strid med
bestemmelsene.

Igangsettings'llatelse:

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har fitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilkir er oppfult:

1, Dokumentasjon i henhold til $$ 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal
foreligge.
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Klageadgang:
Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Enhet for Bolig Sor

saksbehandler

Vedlegg:

Veierklrering til tinglysning med veiledning om tinglysning
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Bien Eiendom AS, Postboks 102 Bekkelagshogda, 1109 OSLO, bieneien@start.no
Espen Gjerstrom, Bernt Knudsens vei 3, 1176 Oslo
Inger Lavik Opdahl og Nils Opdahl, Ringshusstubben 1, 1176 Oslo
Hanne Bergersen og Kjersti Bergersen, Ringshusstubben2,1176 Oslo
Kjetil Grydeland, Ringshusstubben 4a, 1176 Oslo
Thorstein Dramdal, Ringshusstubben 4b, 1176 Oslo
Elisabeth Eriksen, Ringshusstubben 3, 1176 Oslo
Eilert Wingaard, Ringshusstubben 7,1176 Oslo



Fodselsnr./Orgrr.

ERKL,€RING

Vedrsrende gff 158 bnr 60, Ringshusstubben 6 i Oslo, Saksnr.:200709302

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

Bert Knudsens vei godkjennes inntil videre i sin niverende bredde.

Jeg er kjent med at kommunen nir som helst kan trekke denne dispensasjonen tilbake
med den virkning at jeg da f6rplikt til i opparbeide vei til og langs den side av tomta
hvor den har sin atkomst. Dersom dispensasjonen trekkes tilbake, forplikterjeg meg til
pi egen bekostning i legge ut veien i en bredde av inntil 10 meter med nsdvendig tillegg
for fulling og skjrring.
Pi tilsvarende mite forplikter jeg meg til 6 opparbeide veien til en effektiv veibredde av
inntil 6 meter, og i den standard som gielder for godkjenning av vei i Oslo kommune.

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

J, Jeg go-dtar d9 foryliklelser sorn e_{ nevnt under pkt.l og 2 _og d-iq5_qp_abgftes gjendllmmgn
som grunnbyrde.

4. Jeg forplikter meg til 6 overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nsdvendige veigrunn
i en bredde av inntil 10 meter med bruksrett til skjrerings- og frllingsarealer. Den
n&flnere avgrensing fastsettes pA bindende mlte av Plan- og bygningsetaten.
Kommunens eiendomserverv er betinget av at veien er opparbeidet og godkjent av
kommunen.
Erklering fra direktsr i Samferdselsetaten i Oslo om at opparbeidelsen har funnet sted
skal godtas som tilstrekkelig bevis for at betingelsene for eiendomservervet er opp$lt.
Jfr. tinglysningslovens $ 14, annet ledd.

-, den 20....

Fsdselsnr.

Som hjemmelsinnehaver samtykker jeg i at erklaringen blir tinglyst pi
eiendommen 

, den 20.-..

Fsdselsnr.


