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Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
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Deres ref: V6r ref(saksnr):200706752-5 Saksbeh: Inger Jul Hansen Arkivkode: 531
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: KAPTEINOPPEGAARDSV.34 Eiendom: l8ll282l0l0

Tiltakshaver: Buseth & Haug AS Adresse: Miltrostveien 19 B, 0786 OSLO
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Ovre Slottsgate \2,0157 OSLO
Tiltakstype: Enebolig Hus C Tiltaksart: Oppforing

RAMMBTILLATBLSE. KAPTBIN OPPEGAARDS VEI 34
Svar pi soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilk6r for igangsetting.

Eiendommen skal utbygges med i alt 1 vertikaldelt tomannsbolig, 1 enebolig og 1 carpo-rt. Denne
soknaden omfatter oppforing av eneboligen - hus C. Bruksareal (BRA) oppgis tillT3mzrog bebygd
areal @YA) 65m2. BYA for hus A-B og hus C inkl carport og parkeringsplasser pi terreng oppgis til
260 m2. Grad av utnytting som folge av tiltaket oppgis til % -BYA :23,9o/o.

I medhotd av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og S 95 nr. 1 godkjennes ssknadeno mottatt Plan-
og bygningsetaten den 14.06.2007. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart og ansvarsretter og utomhusplan.

Det foreligger dispensasjon fra pbls $ 67 vedrsrende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst
veierklrering foreligger.

Det foreligger dispensasjon fra reguleringsplanen slik at byggverket kan plasseres 10 m fra midt
regulert Kaptein Oppegaards vei, og 9r5 m fra midt regulert Freidigveien.

Avkjorselsplanen er tidligere godkjent. Se vilkir.

Det foreligger protester til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangs att fsr 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 til, skal alltid vrere tilstede pfl 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 produksj onsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 1 5. 1 1 .95 .

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Apen by team 1

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 I000
Telefaks: 23 49 l0 01
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Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 ir. Tiltaket mi 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:

Eiendommen skal utbygges med 1 vertikaldelt tomannsbolig, 1 enebolig og I carport. Denne soknaden
omfatter oppforing av eneboligen. Bygningen oppfores i 3 etasjer inklusive kjeller, og er tenkt utfort med
liggende panel pi fasadene og med valmet tak. Gesims- og monehoyde oppgis til henholdsvis 6,20 m og
7,90 m. BRA for hus C er 173 m2, og BYA 65 m2. Beregnet grad av utngting som folge av tiltaket oppgis
til %-BYA:23,9%.

Godkjenninger:

Folgende foretak har fi"t',t godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Gjeldende plangrunnlag:
Gjeldende reguleringsplan er 3-4220 vedtatt 1 5.03.2006 med reguleringsformil byggeomride for bolig.
Vestre og hoyre del av eiendommen er regulert til veiformil. Maks tillatt tomteutnyftelse er 24o/o BYA.
Maks tillatt gesims- ogmanehayde for bygning er henholdsvis 6,5m og 9m m6lt fra gjennomsnittlig
planert terrengnivi.

Byggetomten:
Eiendommen ligger pi Munkerud i bydel Nordstrand, og befinner seg i et etablert villastrok dominert av
frittliggende smihus. Tomten oppgis 6 ha et areal pA 1565 m2 - veiareal 477 m2: nettoareal 1088 m'?.
Eiendommen er pr i dag bebygd med en eksisterende enebolig med garasje oppfort ca 1954 i 2 etasjer og
kjeller som skal rives. Tomten er skr6nende fra ost mot sydvest. Eksisterende avkjorsel til Kaptein
Oppegaardsvei stenges, og ny atkomstvei og avkjorsel flyttes til Freidigveien.

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.

Eiendommen ligger i et typisk smihusomride som preges av en gradvis og variert utbygging av boliger. Pi
ostsiden av Kaptein Oppegaardsvei grenser eiendommen til boligblokkbebyggelse tilhsrende Munkelia

Folsende tesninser/fbto os. kart er last til s.runn fbr t latelsen
Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Plan k je l le r ,  7 . ,2 .  e tg .  og  sn i t t 1 28.04.2007 7/3

Fasader mot sydvest og nordost . 2 . L 28.o4.2007 7/4

Fasader mot sydost og nordvest . 2 . 2 28.O4.2007 7/s
Situasjonsplan a ) 1 14.05.2007 7/6

Utomhusplan ) -2 )_6.O4.2007 7/B

Orgnr og Navn Beskrivelse

)70748469
Arki tekt Ni ls Haugrud

Ansvarl ig soker for bygninger og instal lasjoner,  t i l takskl .  1
Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og instal lasjoner,
tiltaksklasse 2 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av
bygninger og instal lasjoner,  t i l taksklasse 2
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borettslag, og pi nord, vest- og sydsiden til smihusbebyggelse. Eiendommene langs veien var opprinnelig
romslige eneboligtomter som i ettertid har vrert gjenstand for deling og fortetting. Bebyggelsen langs
Kaptein Oppegaards vei er i dagav ulik karakter og utforming. Nyere bebyggelse er oppfart med svrert
varierende arkitektonisk uttrykk.

Den nye bebyggelsen best6r av 1 tomannsbolig og 1 enebolig, begge over 3 plan inklusive kjeller, og
fremstir med to bygningsvolumer hvor tomannsboligen er plassert nrermest Kaptein Oppegaardsvei og
eneboligen mot Freidigveien. Tiltaket innordner seg eksisterende bebyggelsesstruktur idet plasseringen er
tilnrermet samme avstand til vei som ovrig bebyggelse. Prosjektet innebrerer mindre terrengendringer i
form av utgraving og oppfullinger, som etter Plan- og bygningsetatens vurdering anses som akseptabelt.
Fotavtrykkene glir godt inn i omriidet, og boligenes volum er tilsvarende nreromridets eksisterende
bebyggelse, og takform, fasadeuttrykk, samt fasadematerialer av tre, samspiller med eksisterende
bygninger i neromridet.

Plan- og bygningsetaten finner at tiltakets arkitektoniske utforming tilfredsstiller pbl $ 74 nr.2 og
reguleringsbestemmelsenes $ 7 vedrorende krav til estetisk utforming og tilpassning til neromride. Se
Plan- og bygningsetatens samlede vurdering.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som Sh fastsettes for hus C til kote + I40.

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

Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utfaring av p6visning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk 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 - a3) ph folgende vilkir:
. Avkjsrselen skal vere opparbeidet i henhold til godkjent plutfar brukstillatelse gis.
o Brukeren av avkjorselen er pliktig til 6 vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

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

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

nonner.

P rotester/bemerkninge i:

Det foreligger 3 protester til rivessknaden:
Torill Wyller, Freidigveien 14 i brev av 11.05.2007
Svein Erik Sumstad, Freidigveien 16 i brev av 18.05.2007
Bjorn Sorensen, Freidigveien 5, i brev av 18.05.2007
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Protestene er sammenfallende og kommenteres under ett. Det protesteres i det vesentlige til nytt prosjekt

vedrsrende ny inn(orsel, ny carport og nye boliger. Det anfores at man kan ikke akseptere ny innkjorsel

til Freidigveien pga at denne veien er langt mer trafikkert enn Kaptein Oppegaardsvei.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:
Det foreligger tilsvar fra ansvarlig ssker i forbindelse med innkomne protester, og det anfores at det

forslaget som fremmes er i sin helhet basert pi smflhusplanens slik etaten forstdr den etter siste revisjon, og

man kan ikke se at forslaget inneholder momenter som er awikende fra planen.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:
Vedrorende dispensasjon vises til Plan- og bygningsetatens avsnitt "Vedr Dispensasjoner". Hva gielder

estetiske hensyn, er Plan- og bygningsetatens vurdering at omsokt beliggenhet er godt tilpasset

eksisterende bebyggelsesstruktur, og forholder seg til samme avstand til vei som ovrig bebyggelse i

omridet.
Det henvises for ovrig til avsnitt Plan- og bygningsetatens samlede vurdering.

Uttalelser fra annen myndighet:
Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren datert 05 .06.2007 , som anforer at man finner ingen grunn til 6
pr sv egr aY e e iendommen.

Forhindsuttalelse m/vedlegg attestert fra Vann- og avlopsetaten mi vrre innsendt til Plan- og
by gningsetat en fsr igangsettingstillatelse.

Vedr Dispensasjoner:

Se virt saksnr 200706532.
Dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl $ 67 vedr. veiplikten, og dispensasjon fra
avstandsbestemmelsene i vegloven $ 29 foreligger.

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 de omsokte tiltakene seg ut pi en negativ mite.

Omridet er preget av variasjon av bygningsvolumer og arkitektoniske uttrykk. For i oppni at omrf,det
fremstir med et godt helhetlig preg har man valgt i legge de to bygningsvolumene med ulik monerefiring
og gitt dem en valmet takform. Den godkjente avstand til veien pi begge sider av tomten kan ikke anses
som urimelig da den ikke skiller seg ut fra lignende smihusomrider som er blitt fortettet. En videreforing
av et monster i dette omridet hvor det plasseres bygninger i omtrent samme avstand til veien som omsskte
tiltak, anses ikke 6 vrere i strid med intensjonen om forteffing av smihusomridene.

Omridet har etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke en klar bebyggelsesstruktur eller ensartet
utformet bebyggelse. Den forslitte bebyggelsen er plassert slik at den er med pi 6 forsterke det tillopet til
struktur som finnes i omr6det. De omsskte boligenes plassering harmonerer med de omkringliggende
eiendommene, og omfatter relativetradisjonelle utformete boliger. Tiltakets volum, hoyder, plassering og
msneretning mi anses som tilpasset omkringliggende bebyggelse. Omridets eksisterende bebyggelse har i
hovedsak kledning i trepanel og saltak, men med ulike takvinkler, form og byggestil, som gjenspeiler at

omridet er utbygd/fortettet i ulike tidsepoker. Omsokt tiltak har tatt opp elementer i utformingen som
videreforer eksisterende fellestrekk i nreromridet.
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Terrenginngrep som falge av tiltaket medforer mindre justeringer av eksisterende terreng, og plassering og

utforming av bygningene er til en viss grad tilpasset terrengets eksisterende fall mot syd. Plan- og

bygningsetaten har vurdert at terrenginngrepene ikke er storre enn det som er nodvendig ved oppflaring av

nytt bygg pi tomten. Terrengiusteringene har en naturlig overgang til eksisterende terreng bide pi tomten

og mot nabotomtene.

I evalueringen av prosjektet har man srrlig lagt vekt pi volumoppbygging og terrenginngrep i forhold til

omkringliggende bebyggelse. Disse to forhold anses 6 vrere tilfredsstilt. Bygningsfype og formsprik

fraviker ikke fra hva som er vanlig i dette smihusomr6det. Plan- og bygningsetaten har vurdert tiltaket a

tilfredsstille rimelige skjonnhetshensyn bide i seg selv og i forhold til omgivelsene. Videre er tiltaket

vurdert i ikke vpre i strid med gjeldende lover og bestemmelser og kan godkjennes.

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

Konsekvenser for naboer:
Omsokte tiltak forholder seg til reguleringsbestemmelsenes $ 10 hva gf elder grad av utnl.tting og

byggehoyder. Videre tar bebyggelsen ved sin plassering hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur langs

bide Kaptein Oppegaardsvei og Freidigveien. Bygningsvolum, fasadeuttrykk og takform er tilpasset

eksisterende bebyggelse i naromridet. Prosjektet tilfredsstiller etter Plan- og bygningsetatens vurdering

reguleringsbestemmelsenes $ 6 og7 hva gjelder plassering og utforming, og er siledes i trid med

reguleringsbestemmelsene i forhold til byggehoyder og utnlttelsesgrad. Etter Plan- og bygningsetatens

mening kan boligene neppe vere til slik urimelig ulempe for de protesterende at protestene kan tas til

falge.

Under henvisning til hva som er anfart foran finner Plan- og bygningsetaten det omsokte tiltaket 6 vere i

henhold til bestemmelser i gjeldende lov og forskrift, og kan godkjennes.

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver i sortere og behandle

bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som

dokumenterer at nevnte pfllegg vil bli opp$lt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshAndtering, kan Plan- og

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

vrere av en slik stonelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med

bestemmelsene.

Igangsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har ffitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfflt:

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 mi innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklrering (kfr pbl $ 67) mi foreligge.
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Klageadgang:

Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til he uker etter mottakelse av dette brevet. Se

vedlagte orientering.
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Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)

Kopi til:
Bjarl' Sorensen, Freidingveien 1 5, 1 1 63 OSLO, bsorens 1 @start.no
Svein Erik Sumstad, Freidigveien 16,1163 OSLO
Torill Wyller, Cicignongaten 13 A, 1606 FREDRIKSTAD

Vedlegg:
Forskrift om prod uksj on savfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasj on om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

VAr ref (saksnr): 2007067524
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Miria Emilia Ottesen

Dato: 051|0ll.2007

Arkivkode: 531Deres ref:

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

KAPTEIN OPPEGAARDS VEI
34

Buseth & Haug AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolig

Eiendom: 18112821010

Adresse: M6ltrostveien 19 B,0786 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

AVFALL. VURDERT - KAPTEIN OPPEGAARDS VEI34

Manglene under mA vere avklart fsr tillatelse/igangsettingstillatelse kan gis.

Avfallsplan
Avfallsplan mi innsendes for godkjennelse. Blankett 88-7110 skal benyttes i Oslo kommune.

I prosjelt med flere ssknader som har felles tiltakshaver og avfallshindtering skal det sendes inn felles
avfallsplan, miljosaneringsrapport og/eller tiltaksplan. Innsendt dokumentasjon skal merkes med alle
berarte saksnummer. Hvis rive- og oppforingsarbeidene er delt i flere ssknader, skal det utarbeides en
avfallsplan for rivearbeidene og en avfallsplan for oppforingsarbeidene.

Det vises for wrigtil retningslinjer for behandling av BA-avfall i Oslo kommune, blankett 88-7130. Alle
blanketter er tilgjengelige pi www.bysgesak.com. Trykk deg inn pi Oslo kommune og velg
"Avfallsbehandling" under innholdsfortegnelsen eller "Maler" i menyen pi hoyre side. Blankettene kan

f'lles ut digitalt ved 6 klikke pi Word-ikonet sverst ihoyrehjame pf, blankettene.

Plan- og bygningsetaten
Ressurssenteret
Ti lsyn,BA-avfal l

Besoksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
D^1.^  2AA Qar4a,a

Sentralbord: 02 180 Barkgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l00l



Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

KAPTEIN OPPEGAARDS VEI 34
HUS-C
Buseth & Haug AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolie

Oslo kommune

Deres ref:

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

Vflr ref(saksnr): 200706752-3 Saksbeh: John Philip Santillan
Oppgis alltid ved henvendelse

0 5 r{0v, 2007
Arkivkode: 53 I

Eiendom: l8ll282

Adresse: Miltrostveien 19 B, 0786 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

VEDLEGG VANN

Etaten ber om at tilteggsdokumentasjon som er krevd sendes PBE merket med saksnummer slik at

saksbehandlingen kan gi raskest mulig.

Tingtyst 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.

Tiltaket mi avklares med hensyn til tilknytning av stikkledninger.

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

Forhindsuttalelse fra Vann- og avlopsetaten (VAV)

Tiltaket mi vere avklart med VAV bla. med hensyn til tilknltning av stikkledninger.
Forh6ndsuttalelse med ledningskart / tegninger attestert av VAV mi vrere innsendt PBE fsr <ramme>

i gangsettingstillatelse kan gis.

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

Om riving av tiltak

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

Vilkflr for at ferdigattest kan gis

Tiltaket mA vrere dokumentert avklart i forhold til at sluttdokumentasion er innsendt VAV.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team I

Besoksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 1000
Telefaks: 23 49 l0 0l

Bankgiro:
6003.05.58920
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Dokumentasjon som skal sendes til VAV

Anmodning om forhf,ndsuttalelse fi'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 onsket tilknytningspunkt til kommunens eller private
vann- og avlopsledninger. Det kan ogsA vrere behov for relevante tegninger over innvendige installasjoner
i m6lestokk 1:50 alt. 1:100.

Tinilysing

Tinglyst og dagbokfort dokument vedrorende eventuell stikkledning over annen eiers grunn mi vrere
inxsendt PBE.

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

Eventuell detalj prosj ektering

Det mi paregnes prosjektering for lokal overvannshindtering.

Kontaktpunkt

Veiledning i forhold til anmodning om forhandsuttalelse, ledningskart, skjemaer og rettledning kan fds ved henvendelse til VAVs
kundesenter, Herslebs gate 5, tlf 23 43 72 00 eller sentralbord tlf 02180 alt. vav.kundesenter@vav.oslo.kommune.no
Kart, dokumenter etc. kan ogs6 bestilles hos http://ww-w.infoland.no/

Alle skjemaer kan ogsd hentes pd folgende link:
http ://wwrv.var'. oslo.kommune.no,/kundeinformasi on/ski ema/

Informasjon og veiledning om VA-tekniske forhold kan ogsA fdes ved henvendelse til kundesenteret i Plan- og bygningsetaten,
Vahls gate l,tlf 23 49 10 00 eller sentralbord tlf 02180 alt. http://www.pbe.oslo.kommune.no/ Se spesielt veileder om VA-
forhold 7 2-0 5 5 1 under tj enestetilbud "Byggesak".


