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RAMMETILLATELSE . HAGAVEIEN 1
Svar pd soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkfrr for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av tomannsbolig, HUS A-B. Bruksareal (BRA) er oppgitt til 170 m2.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 og $ 95 nr. I godkjennes soknadeno mottatt PIan- og
bygningsetaten den 24.01.2008. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringska rt 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 henhold til vegloven $$ 40 - 43 godkjennes avkjorselsplanen. Se vilkir.

Det foreligger ikke protester til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis for fullstendig soknad etter pbl. $ 94 nr. 1, forste og annet ledd er
innsendt og undergitt nodvendig kontroll.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vare 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 | 425.

Bortfall av tillatelse:
En tillatelse gjelder i 3 ar. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved soknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig Nord/Ost
Intemett:
www.pbe.oslo.kommune. no

Besoksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23491000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 1001
E-post: postmottak@ Organisasjonsnummer:
pbe.oslo.kommune.no 971 040 823 MVA
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Soknaden:
Ssknaden omfatter oppforing av tomannsbolig, HUS A-B. BRA er oppgitt til 170 m2. Bebygd areal (BYA)

er oppgitt til 138 m2. Gesimshayde er oppgitt til 6,15 m. Monehoyde er oppgitt til 8,75 m. Tiltaket
wrderes i sammenheng med ssknad om tomannsbolig, HUS C-D, samt ssknader om garasjer, GARASJE
A-B og GARASJE C-D, pi samme tomt. Det vises i denne forbindelse til etatens saksnr. 200800918,
200800902 og 200800904. Samlet yo-BYA i forbindelse med tiltakene er oppgitt ti|23,98 oA.

Godkjenninger:
il for tillatelsen

Gjeldende plangrunnlag:

Tomten er regulert til byggeomride for bolig i Smihusplanen,3-4220, datert 15.03.2006.

Byggetomten:
Tomten ligger nord for krysset Hagaveien-Nybrottveien. Eiendommen skriner fra nord mot ssr med et fall
phca5 meter.

Estetiske krav:

Plan- og bygningsetaten skal tilse at ethvert byggetiltak tilfredsstiller lovens krav til estetikk i seg selv og i
forhold til sine bygde og naturgitt omgivelser, jf. pbl $ 74 nr. 2. Det vises i denne forbindelse ogsi til
gjeldende reguleringsbestemmelser $$ 6 og 7.

Neromridet, definert som smihusbebyggelsen mellom Hagaveien-Nybrottveien og Stovnerveien-fuksvei
163, samt omridet ssr for Nybrottveien. Rekkehusomridet vest for Hagaveien representerer etter etatens
en bygningstypologi som er unntaket i bebyggelsen i omridet. Naromridet er preget av blandet
smfihusbebyggelse, i hovedsak ene- og tomannsboliger, med skrinede takformer med ulike former for
takopplett. Fotavtrykkene varierer noe. Byggene orienteres i hovedsak med langside eller gavlvegg mot
tilststende veiarealer. Det finnes imidlertid ogsi eksempler pA bygningsvolumer som er skristilt i forhold
t i l  vei .

Huset oppfores i 2 etasjer og kjeller. Det er trepanel pA vegger og skrinet takform. Saltaket trekkes ned til
overkant 1. etasje. Det etableres lysipninger i forbindelse med takarker mot nord og syd, samt i gavlvegg.
Det etableres balkonger mot syd, trapp til terreng mot nord og syd, samt kamapp mot sst og vest. Boenhet
A og B er i all hovedsak helt like og en speilet versjon av hverandre.

olgende tegninger/toto og kart er lagt tll grunn lor tl

Beskrivelse TegningsnrDato PBE-id

Plan og snit t ) 1 - 30.07.2008 7/3

Fasade ost oq vest > 2-L 30.07.2008 7/4

Situasjonskaft D 18.07 .2008 6/4

Fasade nord og syd D 2-2 30.07.2008 7ls
Utomhusp lan Unummerer t18 ,07 .2008 6/s
Avkjorselsplan I3 J3.L2.2007 t/7

Fslsende fbretak har tatt ent ansvarsrett l tlltal(el.

Orgnr og Navn Beskrivelse

970L48469
ARKITEKT NILS HAUGRUD

S@K/ PRA/ KPR - t i l tak 1, for bygninger og
instal lasjoner,  herunder arki tektur og byggeteknikk.
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Tiltaket i seg selv:
Vinduer, dorer, takarker og bygningsdeler for ovrig synes i noen grad i vrere organisert slmmetrisk og
fasadelivet framstir tilstrekkelig harmonisk.

Tiltaket i forhold til sine omgivelser:
Etter etatens oppfatning henslntar bygningen omkringliggende bebyggelse i materialvalg, takform og
storrelse. Fotaltrykk og orientering awiker noe fra hovedtrekkene i omridet da nybyggene forholder seg
bide til Hagaveien og Nybrottveien. Plan- og bygningsetaten anser imidlertid plasseringen av tiltakene
samlet sett 6 vrere i trfld med reguleringsplanens bestemmelser da tiltakene soker A sammenbinde omridet.
Boligene forholder seg til eksisterende orientering langs Nybrottveien. Garasjer forholder seg til
Hagaveien med tilsvarende retning og avstand til denne som eksisterende sekundrerbebyggelse langs den
nevnte veien. Tiltaket medforer kun mindre terrengtilpasninger som mi piregnes ved byggearbeider pi
tomten.

Plan- og bygningsetaten konkluderer med at tiltaket tilfredsstiller rimelige skjonnhetskrav i seg selv og at
tiltaket i tilstrekkelig grad er tilpasset sine omgivelser. Tiltaket tilfredsstiller lovens krav til estetikk.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant gulv 1. etasje fastsettes til kote + 169,8. Overkant sokkel er
oppgitt til kote + 169,5. Manehoyde er oppgitt til kote + 177,7 .

Ansvarlig prosjekterende mA se til at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfulles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal giennomfsres 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 $$ 40 - a3)ph folgende vilkflr:
o Avkjsrselen skal vere opparbeidet i henhold til godkjent planfor brukstillatelse gis.
. 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 pi offentlig vei.
o Ved etablering av avkjorsel over groft, er soker pilagt i sikre drenering ved 6 etablere ror i grofr,

eller annet som sikrer vanngj ennomstromnin gen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rsr mi utfsres i henhold til Samferdselsetatens

normer.

Uttalelser fra annen myndighet:

Byantikvaren har uttalt seg i forbindelse med riving av eksisterende trevilla pi tomten. Byantikvaren
konkluderer med at bygget er en god representant for sin tid, men at riving kan aksepteres.
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Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelser:

Det er gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bebyggelse. Det vises i denne forbindelse til virl
saksnr. 200800916. Riving er en forutsetning for det omsokte tiltaket.

Dispensasjoner:
Det gis midtertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, PBL $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Hagaveien).

Besrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendonlmen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggjor
derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl $ 67.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Vedrsrende planlosning:
Boenhetene onskes etablert med bodarealer, galg, bad og vaskerom i kjeller. Det etableres vindfang, hall,
wc, kjokken og stue i 1. etasje, mens 2. etasje inneholder 3 soverom, bad og gang. Planlosning
tilfredsstiller etter etatens vurdering krav til planlosning, j f. pbl 7 4 nr. l. Plan- og bygningsetaten minner
om at rom i kjeller ikke er egnet til varig opphold.

Vedrsrende uteoppholdsareal :
Det er oppgitt av ansvarlig soker at uteoppholdsarealer $.gSar ll49 m'. Minimumskrav til arealer for
uteopphold er 600 m'. Etter etatens oppfatning tilfredsstiller utearealer lovens krav.

Vedrsrende ulemper for naboer:
Tiltaket oppfores minimum 4 mfra naboer. Tiltaket er i trid med hoydekrav i Smihusplanen. Byggetiltak
medforer naturlig noe endret innsynsforhold, samt bygningsvolumene kaster noe skygge. Tiltaket anses
imidlertid ikke i medfsre urimelig ulempe for naboer utover det som mi piregnes.

Konklusjon:
Tiltaket er i tr6d med gieldende reguleringsplan. Tiltaket tilfredsstiller lovens estetiske krav. Det er gitt
dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei. Tiltaket kan godkjennes.

Igan gsettingstillatelse :
Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har f6tt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilk6r er oppfflt:

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

2, Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall mi innsendes for godkjenning. Det mi
innsendes felles avfallsplan for riving av eksisterende bebyggelse, oppforing av garasjer og
tomannsboliger pi tomten.

3. Tinglyst veierklaring (kfr pbl $ 67) mn foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan p6klages. Frist for i klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggepro sj ekter
Enhet for Bolis Nord/Ost

enhetsleder

Kopi til:
Inka Eiendom AS, Hausmannsgate 19, 0182 OSLO

Vedlegg:
Veierklrring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

V&r ref (saksnr): 2008009 1 6-3
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: IIAGAVEIEN 1

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus

- 6 At|6. 2008
Saksbeh: Eva Therese Askeland Arkivkode: 531

Eiendom: 10212881010

Adresse: Hausmannsgate19,0l32 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate I2,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

AVFALL. VURDERT . HAGAVEIEN 1

Manglene under mi vrere avklart for tillatelse/igangsettingstillatelse kan gis

Avfallsplan
Avfallsplan mi innsendes for godkjennelse. Oslo kommune anbefaler at SFTs skjema for avfallsplan og
sluttrapport benyttes.

I prosjekter med flere soknader som har felles tiltakshaver og avfallshindtering skal det sendes inn felles
avfallsplan. Innsendt dokumentasjon skal merkes med alle bersrte saksnummer.
Hvis rive- og oppforingsarbeidene er delt i flere ssknader, skal det utarbeides en avfallsplan for
rivearbeidene og en avfallsplan for oppforingsarbei dene.

Nye krav til avfallsplaner og miljosaneringsbeskrivelse i byggesaker

Fra L januar 2008 er det innfort et nytt kapittel 15 i avfallsforskriften, som blant annet stiller krav om
avfallsplaner og miljosaneringsbeskrivelse for prosjekter over en viss stsrrelse (se $ 15-2 i
avfallsforskriften). SFT har utarbeidet et skjema for avfallsplan og miljosaneringsbeskrivelse som Oslo
kommune anbefaler at benyttes. SFTs skjema for miljosaneringsbeskrivelse kan kun benyttej til prosjekter
som gjelder riving/rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse som ikke overskrider 400 m' BRA. For alle
andre tiltak mi det sendes inn en mer utfyllende miljosaneringsbeskrivelse. Miljokartlegging og
miljosanering skal utfores av personell med relevant utdanning og praksis.

Plan- og bygningsetaten
Ressurssenteret
Ti lsyn,BA-avfal l
Intemett:
www. pbe. oslo. kofilmune. no

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23491O00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 1001
E-post: postmottak@
pbe.oslo.kommune.no

Organisasjonsnummer
971 040 823 MVA
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Dersom det benyttes andre skjema/rapporter enn SFTs skjem4 mi disse dekke alle omrider som SFTs
skjema for avfallsplan og sluttrapport omfatter.

Ved nybygg:
Det skal sendes inn avfallsplan for nybygg over 300 m2 BRA

Ved riving/rehabilitering:
Avfallsplan og miljosaneringsbeskrivelse skal sendes inn dersom det berorte arealet overskrider 100 m'
BRA. Ved riving/rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som vil generere mer enn l0 tonn avfall skal
avfallsplan og milj osaneringsbeskrivelse sendes inn.

Det vises for owig til avfallsforskriften kapiuel l5 om forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.
Forskriften, veiledning til forskriften og skjema for avfallsplan og miljosaneringsbeskrivelse ligger
tilgjengelig pi SFT sine nettsider (http://www.sft.no). Trykk deg videre inn pA temaet "bygg- og
anleggsavfall". Skjemaene ligger ogsi tilgjengelig under "skjema" p6 SFTs trjemmesider.



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosjekter

Saksbeh: Age Langerud

Dato: -- 6 AU$,
Arkivkode: 531

2008
Deres ref: Vir ref (saksnr) : 20080091 6 -2

Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: HAGAVEIEN 1

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus

Eiendom: 1021288

Adresse: Hausmannsgate19,0l82 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

VEDLEGG VANN

Etaten ber om at tilleggsdokumentasjon som er krevd sendes PBE merket med saksnummer slik at
saksbehandlingen kan gi raskest mulig.

Tinglyst rettighet for ledningsanlegg over annen eiers grunn og rettighet for tilknytning til privat
ledningsanlegg dokumenteres for igangsettingstillatelse kan gis.

Behov for avklaring med Vann- og avlopsetaten (VAV) som ledningseier / forurensningsmyndighet

Tiltaket mi avklares for igangsettingstillatelse kan gis;
med hensyn til tilknytning av stikkledninger for vann og avlop.
med hensyn til overvannshindtering.

PBE anbefaler at vedlegg vann sendes sammen med anmodning om forhindsuttalelse til VAV.

Forhindsuttalelse fra Vann- og avlopsetaten (VAV)

Tiltaket mi vere avklart med VAV bla. med hensyn til tilknltning av stikkledninger.
Forhindsuttalelse med ledningskart / tegninger attestert av VAV mA vare innsendt PBE fsr
ieanesettingstillatelse kan eis.

Ovrige forhold for tiltaket som kan vere relevante 6 avklare med VAV er beskrevet i veileder for
tiltakshaver / ansvarlig ssker om VA-forhold 72-0551.
Forhindsuttalelse med vedlegg attestert av VAV mi vere innsendt PBE for igangsettingstillatelse kan gis.

Plaa- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkundel Team 1
Intemett:
www.pbe. oslo.ko[1mune.no

Besoksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23491000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 1001
E-post: postnottak@
pbe.oslo.kommune.no

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA
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Om riving av tiltak

Dersom tiltaket er tilkoblet vann og avlop, mi plugging av ledninger for vann og avlop utfores i
samsvar med PBEs veiledning 72-0564, sanitrerreglement for Oslo og ovrige rutiner fra VAV.

Vilkir for at ferdigattest kan gis

Tiltaket miL vrre dokumentert avklart i forhold til at sluttdokumentasion er innsendt VAV.

Dokumentasjon som skal sendes til VAV

Anmodning om forhAndsuttalelse S'lles ut i henhold til PBEs veiledning 72-0551og sendes VAV vedlagt
redegjorelse for tiltaket og situasjonskart/ledningskart i milestokk 1:500 med tiltaket og utvendige private
vann- og avlopsledninger inntegnet og som viser snsket tilknytningspunkt til kommunens eller private
vann- og avlopsledninger. Det kan ogsi vare behov for relevante tegninger over innvendige installasjoner
i milestokk l:50 alt. 1:100.

Tinglysing

Tinglyst og dagbokfort dokument vedrorende eventuell stikkledning over annen eiers grunn m6 vare
innsendt PBE.

Tinglyst og dagbokfort dokument for eventuell felles stikkledning mi vere innsendt PBE.

Eventuell detalj prosj ektering

Det mi piregnes prosjektering for lokal overvannshindtering.

Kontaktpunkt

Veiledning i forhold til anmodning om forhindsuttalelse, ledningskart, diemaer og rettledning kan f&s ved henvendelse til VAVs
kundesenter, Herslebs gate 5, tlf 23 43 72 00 eller sentralbord tlf 02180 alt. vav.kundesenter@lav.oslo.kommune.no
Kart, dokumenter etc. kan ogs6 bestilles hos http://www.infoland.no/

Alle skjemaer kan ogsd hentes pA folgende link:
http ://www.vann-o g-avlop setaten. oslo.kommune.no,4anndeinformasj on/

Informasjon og veiledning om VA-tekniske forhold kan ogsd fies ved henvendelse til kundesenteret i Plan- og bygningsetaten,
Vahls gate l,tlf 23 49 10 00 eller senhalbord tlf 02180 alt. http://www.obe.oslo.kommune.no/ Se spesielt veileder om VA-
forhold 72-055 1 rlnder denestetilbud "Byggesak".
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ERKL,€,RING

Vedrsrende gnr 102 bnr 288 i Oslo, Hagaveien 1. Saksnr.: 200800918.

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

Hagaveien godkjennes inntil videre i sin niLvrrende bredde.

Jeg er kjent med at kommunen nir som helst kan trekke denne dispensasjonen
tilbake med den virkning at jeg da fir 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 pi egen bekosfiring i legge ut veien i en bredde av inntil l0 meter med
nodvendig tillegg for fulling og skjrring.
Pi tilsvarende mite forplikter jeg meg til6 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 piiagt, skal kommunen ha rett til i opparbeide
eller la andre opparbeide veien. Er det stillet sikkerhet etter pkt. I ovenfor, skal
kommunen kunne disponere sikkerheten til dette formil.

3. Jeg godtar de forpliktelser som er nevnt under pkt.1 og2 og disse pAheftes
eiendommen som grunnbyrde.

4. Jeg forplikter meg til 6 overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nodvendige
veigrunn i en bredde av inntil l0 meter med bruksrett til skjrerings- og
fullingsarealer. Den n&rnere avgrensing fastsettes pi bindende mtte av Plan- og
bygrringsetaten. Kommunens eiendomserverv er betinget av at veien er opparbeidet
og godkjent av kommunen.
Erklering fua dtektar i Samferdselsetaten i Oslo om at opparbeidelsen har funnet
sted skal godtas som tilstrekkelig bevis for at betingelsene for eiendomservervet er
opprylt. Jfr. tinglysningslovens $ 14, annet ledd.

-, den 20....

Fodselsnr.

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

-, dett

Fsdselsnr.

20....



VEIERKL,ISRING

ORIENTERING

I anledning byggesak pi eiendommen har Plan- og bygningsetaten gitt midlertidig dispensasjon fra
gjeldende plan- og bygningslov (pbl) $ 67.1 forutsatt at det blir tinglyst erklrering vedrorende tomtas
veiplikt, jfr. pbl $ 7.

Vedlagt oversendes 2 eksemplarer av erklaringen som undertegnes av hjemmelsinnehaver pi nederste
linje. Eventuell fester undertegner p& nest nederste linje. Den som begjrerer tinglysing, mi i folge
Statens kartverk phfarc fsdselsnr./organisasjonsnr. overst til venstre pi erklreringen.

Erklrringene (2 eks.) innleveres eller sendes til:

Postadresse: Statens kartverk, Tinglysningen, 3507 Honefoss
Besoksadresse: Kartverksveien 2 1. Hsnefoss
Telefon: 32 11 88 00
Internett: www.tinglysing.no
e-mail: tinglysing@statkart.no

Etter tinglysningen vil vedkommende fi tilsendt ett eksemplar av erkleringen samt faktura. Det
tinglyste eksemplaret mi videresendes til Plan- og bygningsetaten.

Vedrsrende gebyrets stsrrelse tas kontakt med Statens kartverk.


