
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

VAr ref (salanr) : 200605343-6 Saksbeh: Anne Torill Halse
Oppgis alltid ved henvendelse

EKEBERGVEIEN 189

Ssker:

Tiltakstype:

Bien Eiendom AS v/Nils
Haugrud
Bod/garasje

Eiendom:

Adresse:

Adresse:

Tiltaksart:

*p?\

Dato: 0 3 JIJL|200l
Arkivkode: 531

156199/010

Postboks 102 Bekkelagshogda, 1109
osLo
Postboks 102 Bekkelagshogda 1 109
OSLO
Oppforing

Avdeling for byggeprosj ekter

Bien Eiendom AS v/ Nils Haugrud
Postboks 102 Bekkelagshogda
1109 OSLO

Deres ref:

Byggeplass:

Tiltakshaver: Bien Eiendom AS v/Nils
Haugrud

TILLATELSE - EKEBERGVEIEN 189
Svar pd omglort melding etter pbl $ 86 a til ssknad om tillatelse etter plan- og bygninglovens $ 94.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93litra a og 95 nr. 1 godkjennes meldingen omgiort til
soknad, mottatt Plan- og bygningsetaten den 10.05.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte
tegninger og utsnitt av reguleringskart.

lnnsendt melding er omgiort til soknad, jf $ 21 litra b i SAK, da etaten har krev at prosjektet legges
frem for kommunen som ssknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens $ 94.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gs dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres inntil I4r2 m fra midt regulert
Ekebergveien.

Ssknaden omfatter oppforing av carport @) for tre biler med bebygd areal (BYA) oppgitt til 45m2 .
Tomtens grad av utnyttelse som folge av tiltaket er oppgitt til %-BYA=24,0 "/". Det var opprinnelig
innsendt melding om tiltak som ble omgiort til ssknad om tillatelse grunnet naboprotest og
manglende dispensasjonsssknad vedrsrende avstand vei' jfveglovens $ 29.

Det foreligger protester til ssknaden.

Tiltaket tillates igangsatt effer dette vedtak

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.

Bortfall av tillatelse:
En tillatelse gjelder i 3 er. Tiltaket mi vare satt i gang innen 3 Ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begrnner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Besaksadresse:
Vahls gate l, 0187 Oslo

02 180 Bankgiro:
23 49 10 00 6003.05.58920



Gjeldende plangrunnlag:
Timten er iegutJft til bylgeomride for bolig og omfattes av smihusplanen for Oslo_1tre by med

reguleringsbestemmelsir,l-qZZA, vedtatt 15.03.2006. Det kan tillates %-8YAiffftLl24,0 oh.

Byggetomten:
Effiommen ligger i et etablert smAhusomride pi Kastelle! Bydel Nordstrand. Tomten grenser til

Ekebergban"o i ^t og til Ekebergveien i vest. Eiendommen er pil l824nf , og fratrukket areal regulert til

veiformal er tomtens areal oppgitt lik 1802,4m2. Tomten er tilnermet flat og er i dag bebygd med en bolig

med tre boenheter. EksisterendJ atkomst fra Ekebergveien skal benyttes og endres ikke som falge av

tiltaket.

Godkjenninger:

Saksnr: 200605343-6 Side 2 av 3

for tillatelsen

Estetiske krav:
Se avsnitt om Plan- og bygningsetatens samlede vurdering.

Beliggenhet og hoydeplassering:
Tiltal; kr"neiitcti pivisning av betiggenhet i plan og hoyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket
plasseres som vist i innsendt melding.

Ansvar:
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utfsrt i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, og i medhold av

plan- og bygningsloven.

Protester/bemerkninger:
Berit og Andreas Mortensen: Anmerkningene til byggeprosjektet omfatter kun omsskt tomannsbolig. Det

er ikke anfsrt bemerkninger vedrsrende omsskte carporter.

Dispensasjoner:
I henhold av Plan- og bygningslovens $ 7 er det gitt dispensasjon fra veglovens $ 29 for plassering av

tiltak inntil I4,2m fra midt regulert Ekebergveien.

PIan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Omsoktlarport ei en del av fellesparkeringsanlegget for eiendommen? og skal vare tilgiengelig for alle

beboere. Carporten har trepanelkledning, saltak og en utforming som er sammenfallende med nylig
god$ent tomannsbolig pi tomten. Plan- og bygningsetaten furner at omsskt carport tilfredsstiller rimelige

ikjonnhetshensyn bide i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltaket er vurdert i ikke vere i strid med
gjeldende lover eller forskrifter og kan godkjennes.

Avfall:
Forenklet avfallsplan dxert 27 .03 .2007 er god$ ent.

Fslsende teelrinqer og kart er lagt ti

Beskrivelse Iegningsnr Dato PBE-id

Sihrasjonsplan Vedlegg
10.05.2006

20.r2.2Q05 t/3

Plan snitt og fasade Vedlegg
10.05.2006

t9.04.2006 r/4



Saksnr: 2AA605343-6 Side 3 av 3

Varsel om tvangsmulld:
Dersom avfall fri byggetittaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshandtering, kan Plan- og

bygningsetaten ilegge Wangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik tvangsmulkt vil minst

"Li" "n 
en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnAdd med avfallsh6ndtering i strid med

bestemmelsene.

Ferdigstillelse:
Ner tiltaket er ferdig skal tiltakshaver sende skriftlig melding til kommunen om dette.

Klageadgang:
nette veatatet kan paklages. Frist for & klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for

{rym'i dMApen by tga4[ 1

saksbehandler

Vedlegg:
Orientering om klageadgang

Kopi til:

Berit og Andreas Mortensen, Steinhammarveien 43, 1177 Oslo
Nils Haugrud Sivilarkitekt, Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO

/ :-l+ n:--



Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Bien Eiendom AS v/Nils Haugrud
Postboks I 02 Bekkelagshogda
1109 OSLO

Deres ref:

Byggeplass: EKEBERGVEENIS9

Tiltakshaver: Bien Eiendom AS v/ Nils
Haugrud

Ssker: Bien Eiendom AS v/ Nils
Haugrud

Tiltakstype: Bod/garasje

Oslo kommune

Vdr ref (saksnr):X0605342-6 Saksbeh: Anne Torill Halse
Oppgis alltid ved henvendelse

Eiendom:

Adresse:

Adresse:

Tiltaksart:

s*r.
03ltlurul

Dato:

Arkivkode: 531

156/99t0/0

Postboks 102 Bekkelagshsgda" 1109
osLo
Postboks 102 Bekkelagshogd4 1109
OSLO
Oppforing

TILLATELSE . EKEBERGVEIEN 189
Svar pi omgjort melding etter pbl. $ 86 a til ssknad om tillatelse etter plan- og bygninglovens $ 94.

I medhotd av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og 95 nr. 1 godkjennes meldingen omgiort til
soknad, mottatt Plan- og bygningsetaten den 10.05.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte
tegninger og utsnitt av reguleringskart.

Innsendt melding er omgiort til soknad, jf $ 21 litra b i SAIq dretaten har krev at prosjektet legges
frem for kommunen som ssknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens $ 94.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres inntil 141, m fra midt regulert
Ekebergveien.

Ssknaden omfatter oppforing av carport (A) for tre biler med bebygd areal (BYA) oppgttt til 45m2 .
Tomtens grad av utnyttelse som folge av tiltaket er oppgitt til 7o-BYA:24r0 oA. Det var opprinnelig
innsendt melding om tiltak som ble omgiort til sgknad om tillatelse grunnet naboprotest og
manglende dispensasjonsssknad vedrsrende avstind vei, jfveglovens $ 29.

Det foreligger protester til ssknaden.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtalc

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.45.97,
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.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 6r. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 Ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 beglnrner fristen illope fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjelcer
Apen byteam I

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 10 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 01



Gjeldende plangrunnlag:
iorni"" 

", 
r"gdJ.t til byEgeomride for bolig og omfattes ay smlhusplanen lor gtlo-11r" by med

reguleringsbJstemmelser]\-+zzo,vedtatt ti.og.zooO. Det kan tillates %-BYAiwftil24,0 %io.

Byggetomten:
iffio**"n ligger i et etablert smihusomride pi Kastelle! Bydel Nordstrand. Tomten grenser til

Ekebergbanen i sst og til Ekebergveien i vest. Fiendommen er pi 1824m2 , og fratrukket areal regulert til

veiforrnl, er tomtens"areal oppgi? hk 1802,4m2. Tomten er tilnrrmet flat og er i dag bebygd med en bolig

med tre boenheter. EksisterendJatkomst fra Ekeberryeien skal benyttes og endres ikke som falgo av

tiltaket.

Godkjenninger:

Saksnr: 200605342-6 Side 2 av 3

til for tillatelsen

Estetiske krav:
Se avsnitt om Plan- og bygningsetatens samlede vurdering.

Beliggenhet og hoYdePlassering:
Tiftal;t krever-itct<e pivisning av-beliggentret i plan og hayde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket

plasseres som vist i innsendt melding.

Ansvar:
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utfsrt i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, og i medhold av

plan- og bygningsloven.

Protester/bemerkninger:
Berit og Andreas Mort?nsen: Anmerkningene til byggeprosjektet omfatter kun omsskt tomannsbolig. Det

er ikke anfsrtbemerkninger vedrsrende omsskte carporter.

Dispensasjoner:
I henhold av Plan- og bygningslovens $ 7 er det gitt dispensasjon fra veglovens $ 29 for plassering av

tiltak inntil 1,4,2m fra midt regulert Ekebergveien'

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Omsokt carport er en del av fellesparkeringsanlegget for eiendommen" og skal vare tilgiengelig for alle

beboere. Carporten har tepanelklidning, saltak og en utforming som er sammenfallende med nylig

godkjent tomannsbolig piiomten. Plan- og bygningsetaten finner at omsslct carport tilfredsstiller rimelige

it i"*tt"trt ensyn bed; i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltaket er vurdert i ikke vpre i strid med

gjeldende lover eller forskrifter og kan godkjennes.

Avfall:
Forenklet avfallsplan datert 27.03-2007 er godkjent.

For inqer os kart er tr

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan Vedlegg
10.0s.2006

20.t2.2005 r/3

Plan sniff og fasade Vedlegg
10.05.2006

19.04.2046 t/4



Saksnn 2A0605342-6 Side 3 av 3

Varsel om tvangsmulkt:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i stid med godkjent plan for avfallshandtering, 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 oppnadd med avfallshandtering i strid med
bestemmelsene.

Ferdigstillelse:
Nir tiltaket er ferdig skal tiltakshaver sende skriftlig melding til kommunen om dette.

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

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjrkter
Apen by team \ . t
\f V, I/I

,lrar4ff-##qrlns&*
rqyfu detin[sentetsleder

Vedlegg:
Orientering om klageadgang

dM
saksbehandler

Kopi til:
Berit og Andreas Mortensen, Steinhammarveien 43, 1177 Oslo
Nils Haugrud Sivilarkitekt, @vre Slottsgate 12,0157 OSLO


