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Deres ref

Byggeplass: PRIORVEIEN 10E

Tiltakshaver: AnneCesilieNyquist
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Tomannsbolig

Vflr ref(saksnr):200709587-5 Saksbeh: Inger Jul Hansen
Oppgis alltid ved henvendelse

Dato: 23 ${0V,200/
Arkivkode:531

Eiendom: 32/9510/0

Adresse: Miltrostveien36,0T36OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE - PRIORVEIEN lOE
Svar pi soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av vertikaldelt tomannsbolig. Bruksareal (BRA) oppgf til 339m2, og
bebygd areal @YA) I23m'. BYA inkl eksisterende og ny bebyggelse oppgis til398 m", grad av
utnytting som folge av tiltaket % -BYA :23rloh.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 titra a og $ 95 nr. 1 godkjennes ssknaden, mottatt Plan.
og bygningsetaten den 29.08.2007. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart og ansvarsretter.

I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs $ 67
vedrorende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklrering foreligger.

I medhold av plan- og bygningslovens $ Z gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres 1208 m fra midt regulert
Priorveien og med en byggeavstandstrekant pi 33 m X 33 m mellom Priorveien og Monolitfveien.

I henhold til vegloven $$ 40 - 43 godkjennes avkjorselsplanen. Se vilkir.

Det foreligger ikke protester til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsattfsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis for fullstendig ssknad etter pbl. $ 94 nr. 1o forste og annet ledd er
innsendt og undergitt nodvendig kontroll.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser tilo skal alltid vrere tilstede pi 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.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Apenbyteam I
Intemett:

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

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 10 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 0l
E-post: postmottak@ Organisasjonsnummer:
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Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 f,r. Tiltaket mA vrere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad

etter $ 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av en vertikaldelt tomannsbolig. Bygningen oppfores i 3 etasjer inklusive

underetasje, og utfores med stiende panel og med valmtak. Gesims- og monehoyde oppgis til henholdsvis
6,50 m og 8,51 m. BRA for nytt hus oppgis til339 m', ogBYA 123 m'. Beregnet grad av utnytting som
folge av tiltaket i%-BYA:23,1Yo.

Godkjenninger:

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Spesielle forhold:
Det vises til innsendt utomhusplan. Pi denne er det inntegnet helt mot nord pi tomta en parkeringsplass.
Plan- og bygningsetaten er usikker pAL om denne parkeringsplassen er en del av omsskt tiltak. I tillegg
mangler inntegning av atkomst til moderhuset pA eiendommen. Det mi innsendes revidert utomhusplan
som folge av tiltaket.

Gjeldende plangrunnlag:
Gjeldende reguleringsplan er 3-4220 vedtatt I 5.03.2006 med reguleringsformil byggeomride for bolig.
Vestre del av eiendommen er regulert til veiformil. Maks tillatt tomteutnyttelse er 24%o BYA. Maks tillatt
gesims- og monehoyde for bygning er henholdsvis 6,5m og 9m milt fra gjennomsnittlig planert
terrengniv&.

Byggetomten:
Eiendommen ligger pA Smestad i bydel Ullern, og befinner seg i et etablert villastrsk dominert av
frittliggende smihus. Tomten, som oppgis i ha et areal pi 1988 nf - veiareal 266 m2: nettoareal 1722 m',
grenser mot krysset Priorveien/Monolittveien i vest og sor, og i nord mot boligeiendommer. Eiendommen
er pr i dag bebygd med en enebolig oppfort ca 1916 i 2 etasjer og kjeller, som skal bevares. Tomten er
nesten helt flat med et svakt fall mot syd/ost og vil fh innkjoring fra Priorveien. Eksisterende avkjorsel til
Priorveien flyttes litt nrermere krysset.

Fslsende tesninger/foto og kart er lagt til grunn fbr ti latelsen:

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE.id

Situasionsplan D 1 25.O8.2007 rls
Avkjorselsplan I3 25.O8.2007 r/7
Planer og sni t t E - 1 09.07.2007 t/B
=asade nordvest og sydost E - 2 . 1 09.07.2007 7/e
=asade nordost og sorvest E-2 .2 09.07.2007 ULO

Orgnr og Navn Beskrivelse

)70148469
Arki tekt Ni ls Haugrud

Ansvarl ig soker for bygninger og instal lasjoner,  t i l takskl .  1
Ansvarlig prosjekterende for arkitektur og byggeteknikk,
tiltaksklasse 2
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av arkitektur og
byggeteknikk, tiltaksklasse 2
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Estetiske krav:

Generelt omfattes eiendommen av krav i pbl $ 74 nr.2.I tillegg gjelder reguleringsbestemmelsene $$ 6 og

7.Det skal legges vekt pi tiltakets estetiske utforming bide i seg selv og i forhold til omgivelsene. I
medhold av reguleringsbestemmelsenes $ 7 skal nye tiltak pi en harmonisk mite opprettholde
neromridets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Det skal vrere sikret kvalitet i utformingen bide

i forhold til eksisterende bebyggelse og i selve tiltaket. Stsrrelse og volum skal vere tilsvarende
eksisterende byggverk i nrromridet. Nye bygninger skal i hoyde, lengde, grunnflate, takforrn og
materialbruk samspille med eksisterende byggverk og terreng i omridet.

Omkringliggende bebyggelse er ulike mht fasadeutforming, storelse, takformer, vindusutforming og
fargevalg, men omridet har tydelig smihuskarakter. Det er heller ingen tydelig bebyggelsesstruktur i
omridet.

Den eksisterende boligen er et stort v6ningshus med valmtak, plassert nordost pi tomten. Omsokte tiltak er
en vertikaldelt tomannsbolig over 3 plan inkl underetasje plassert sydvest pA tomten, med moneretning
nord-syd. Bygningen har valmtak og panelkledning. Vinduene er rutete og har tradisjonell utforming samt
symmetrisk plassering i fasaden. Plassering av ny bolig er gjort pi en slik mite at kvaliteten av det
eksisterende v6ningshuset i liten grad forringes mht sol og utsikt. Med hensyn til msneretning er
bygningen plassert i samme retning som en del av ovrig bebyggelse pi denne eiendommen og
naboeiendommen pfl sydsiden.

Boligen innpasser seg ogsA det overordnete og gradvis endrede msnster for bebyggelse i det nere
naboskap, hvor flere eiendommer tidligere er delt opp og bebygd med nye boliger. Prosjektet innebrerer
mindre terrengendringer i form av utgraving og oppfullinger, som etter Plan- og bygningsetatens vurdering
anses som akseptabelt. Fotavtrykket glir godt inn i omrf,det, og boligens volum er tilsvarende neromridets
eksisterende bebyggelse, og takform, fasadeuttrykk, samt fasadematerialer av tre, samspiller med
eksisterende bygninger i nrromridet.

Plan- og bygningsetaten anser at omsokte tiltak viser tilfredsstillende tilpasning til nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter. Plan- og bygningsetaten finner at tiltakets arkitektoniske
utforming tilfredsstiller pbl $ 74 nr.2 og reguleringsbestemmelsenes $ 7 vedrorende krav til estetisk
utforming og tilpassning til nreromride. Se Plan- og bygningsetatens samlede lurdering.

Beliggenhet og hoydeplassering :

Hoydeplasseringen definert som Sh fastsettes til kote + 50,2.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan opp$,lles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfores 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 fagomridet for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfr vegloven $$ a0 - al ph folgende vilkir:
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o Avkjorselen skal vrere opparbeidet i henhold til godkjent planfar brukstillatelse gis.
r Brukeren av avkjorselen er pliktig til 6 vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

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

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

nonner.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger ingen protester.

Uttalelser fra annen myndighet:
Forhindsuttalelse m/vedlegg attestert fra Vann- og avlopsetaten m6 vere innsendt til Plan- og
bygningsetat en far igangsettingstillatelse.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med reguleringsplan/plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for 6 kunne
fi rammetillatelse.

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Priorveien).
Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendigglor
derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl $ 67.

Det gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven $ 29 slik at byggverket kan plasseres t2,8 m
fra midt regulert Priorveien og med en byggeavstandstrekantp633 m X 33 m mellom Priorveien og
Monolittveien.

Begrunnelse: Veglovens avstandsbestemmelser anses for Lvnre en integrert del av reguleringsplanen der
denne ikke setter egne grenser. Hensynet bak avstandsreglene er i fsrste rekke i hindre oppforing av tiltak
som vil vrere 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:
Det er planlagt og godkjent flere nye boligprosjekter i tiltakets umiddelbare nrerhet. Sett i forhold til
utformingen av disse prosjektene skiller ikke det omsokte tiltaket seg ut pA en negativ mite.
Omgivelsene kan ikke anses som utpreget enhetlig, og etaten vurderer at omsskte nybygg er holdt i samme
stil som den ovrige bebyggelsen. Det er gitt nodvendig dispensasjon fra bestemmelser i vegloven og plan-
og bygningsloven. Tiltaket oppf'ller for ovrig alle materielle krav i gjeldende reguleringsbestemmelser og
har en utforming som tilfredsstiller krav til utforming i lov og reguleringsplan.

I medhold av reguleringsbestemmelsenes $ 6 skal nreromridets bebyggelsesstruktur og terreng vere
retningsgivende for plassering av ny bebyggelse. Tiltak skal ta godt hensyn til eksisterende terreng.
Omsokte tiltak folger pe tifredsstillende vis terreng som faller svakt mot vest og har for ovrig en
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plassering som i stor grad viser hensyn til omkringliggende bebyggelse. Boligen har en avstand til vei som
i stor grad falger opp den ridende bebyggelsesstrukturen.
Terrengbearbeidingen er relativt liten, tiltaket vil verken medfsre store skjeringer eller oppfrllinger.
Eiendommen er regulert til byggeomridet for boliger og planens hensikt er utvikling. Det er ikke sokt og
innvilget dispensasjoner i forhold til denne ssknaden som derved gir et godt bilde pi de bygningsmessige
endringer denne reguleringsplanen kan tillate for nye tiltak innenfor planomridet.

Plan- og bygningsetaten pdpeker at det er ikke omsokt eller godkjent egen boenhet i kjeller.

Under henvisning til hva som er anfsrl foran finner Plan- og bygningsetaten det omsskte tiltaket 6 vere i
henhold til bestemmelser i gjeldende lov og forskrift, og kan godkjennes.

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall p6legges tiltakshaver 5 sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshiLndtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfult, 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
v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Igan gsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har fatt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfrlt:

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

2. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall mfl innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklrering (kfr pbl $ 6f mn foreligge.

4. Det mi innsendes revidert utomhusplan

Klageadgang:

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

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
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Kopi til:

Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)

Vedlegg:

Veierklering til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport

' 
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang
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ERKL,€RING

Vedrsrende gr 32 bnr 95, Priorveien 10 E i Oslo, Saksnr.: 200709587

1. Jeg er kjent med at direkfsren 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 pa folgende vilkir:

Priorveien godkjennes inntil videre i sin nivrerende bredde.

Jeg er kjent med at kommunen n6r som helst kan trekke denne dispensasjonen tilbake
med den virkning at jegdafbr plikt til 5 opparbeide vei til og langs den side av tomta
hvor den har sin atkomst. Dersom dispensasjonen trekkes tilbake, forplikter jeg meg til
pAL egen bekostning i legge ut veien i en bredde av inntil 10 meter med nsdvendig tillegg
for fulling og skjering.
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 utfsrt som piiagf.,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 form6l.

3. Jeg godtar de forpliktelser som er nermt under pkt.l og2 ogdisse piheftes eiendommen
som grunnbyrde.

4. Jegforplikter meg til 6 overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nsdvendige veigrunn
i en bredde av inntil 10 meter med bruksrett til skjaerings- og fi'llingsarealer. Den
n&rrnere avgrensing fastsettes pi bindende mite av Plan- og bygningsetaten.
Kommunens eiendomserverv er betinget av at veien er opparbeidet <ig god$ent 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 oppfflt.
Jfr. tinglysningslovens $ 14, annet ledd.

, den 20....

Fsdselsnr.

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

-, den

Fsdselsnr.

20....


