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Avdeling for byggeprosj ekter

Buseth og Haug AS
Maltrostveien 19 B
0786 oSLO

GODKJENT MELDING - STO\T{ER\'EIEN 728
Svd pn neldil8 om rihak €lter plm- og bygringsloven | 86a

I medhold av plan- og bygningslovens $ 86 a godkjennes melding om oppforing av carport datert
29,0I.2001 , Inottalt 30.01.2007, vedlagt kart og tegning€r'.

Det foreligger ikke protester til meldingen.

Tiltaket tillater nA igangsatt,

Plan- og bygningsetaten behandler de re sak etter myrdjghet tildelt elaten i bysq,revedtak av 06.05.97,
sak 220,jfr. byredsvedtak av 2'7.06.97, sak 1425; samt etter myn dighet tildelt etaten i Oslo kommunes

_,, forskift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo byst]'re 15.1 1.95.

Bortfall av tillatelse
Entillatelse &ielder i 3 ar. Tiltaket ma vaere satt i gang innen 3 ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved mindre
tiltak etter $ 86 a begynner fristen i lope fra den dag meldingen er sendt kommunen.

Melding
Meldingen omfatter o-ppforhg av carport for tre biler. Carporten har oppgift bruksareal (BRA) lik 47m- og
bebygd areal lik 49m' . Tomtens grad av utn)'tting som folge ay tiltaket er oppgitt til %-BYA:23.8%.
Carpofien skal plasseres i henhold til innsendt situasjonsplan og minste avstand tjl nabogrense skal ikke
vaere mindre enn I meter. Carporten er ett av fire omsskte tiltak pe samme eiendom. Det er tidligere gitt
rammetillatelse for oppforing av tre eneboljger (se saksnr. 200701363, 200'701366 o9200'701367).
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Gjeldende regulering
Tomten e. regulert til byggeomrade for bolig og omfattes av smaiusplanen for Oslo )4re by med
reguleringsbestemmelser, 5-4220, vedtatt 15.03.2006. Maksimal tillatt grad av utnltting er
%'-BY A= 24,0 o/., og det kan tillates gesims- og monehsyde inntil hlv 6,5m og 9,0m.

Estetiske krav:
Carporten har trepanelkledning, valmet tak og samme utfoming som de t e eneboligene som skal oppfores
pe sarme tomt. Carporten er vurdert a tilfredsstille rimelige skjonnhetshens''n bede i seg selv og i forhold
til omgivelsene og a verc i henhold til deldende lover og bestemmelser, og tiltaket kan godkjennes. Fo.

].tterligere redegjorelse, se rammetillatelse til oppforing av enebolig pi samme tomt. (se saksnr.
2007 0 1363, 2007 01 366 oe 200'7 0 13 67).

Det er tiltakshavers ansvar at tiltatet blir utfofi i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av
plan- og bygningslovgivningen.
Dersom tiltaket onskes endret i forhold til denne godkjennelsen me det innsendes en komplett ny meldilg -_ -.
som mi vere godkjent far arbeidet kan utforcs.
Tiltakshaver ma senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig sende unde.retnhg til kommunen om at
tilbket er ufofl i benhold ril godkjent melding.

Avfall:
Avfallsplan datert 20.008.2006 er godkjent. Avfallsplanen delder ogsa for oppforing av 3 stk eneboliger,
se saksnr. 200701363.

Med hjemmel i oslo kommunes forskift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver e sortere og behandle
bygningsavfallet etter remingslinjer gitt av Oslo kommune.
Hvis avfall fra tiltatet behandles i strid med godkjent avfallsplan kan Plan- og byglingsetaten ilegge
forurensningsgebyr med hjemmel i forurensningslovens S 73 . Et slik gebF vil minst vere av en slik
stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnadd ved en behandling i strid med bestemmelsene.
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