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Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
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nhaugrud@online.no 0 i ffg. mm

Byggeplass:

Tiltakshaver:

Soker:
Tiltakstype:

Eiendomi

Adresse:
Tiltaksart:

Vdr.ef GaksDr)r 200803,189-9
Oppgis slltid ved henYendelsc

MIDTVEIEN 1

AB EiendomsutviklingAS

Nils Haug d Sivilarkitekt
Enebolig

123t55t0/0

Joha Scharffenbergs vei 91, 0694
OSLO
Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Oppforirlg

RAMMETILLATELSE - MIDTVEIEN I
Svd pn soluad om lillatelse for liltak etter plan- og bi,gnineslolens $ 91.

vilkn! for igang:etting.

Soknaden omfatter oppforiog av tre eneboliger kjeilet med fo g&rasjer. B€regnet BRd for tilt{ket er
340 m'. Grad av utnytting, som lolge av ny situasjon pi eiendommen, er oppgitt e bli %. BYA: 23,9
7o (prosent bebygd areal),

I medhold av plan- og bygningslov€ns $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygnings€tat€n den 11.03.2008. Det vises for svrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt sv
reguleringskart og anrr arsretler.

I medhold av plan- og bygningsloven S 7 gis midl€rtidig dispensasjon fra samme lovs S 67
vedroretrde veiplikten, V€dtaket er betinget av at tinglyst v€ierklrering for€ligger,

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket' carport (if. etatens saksnummer 200803307),
kan plasseres 11,1 m fra midt regul€rt Midtveien.

I h€nhold til vegloyen $S 40 - 43 godkjennes avkjonelsplanen. Se vilkir.

Del foreligger ikke protester lil soktraden.

Tiltaket tillat€s ikke igangsatt f6r det foreligger igangsettingstillatels€,

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

Plan- og bygningstaten

rl.N pbe oslo.komnone.ro

02 180 Bekgirc:6003.05 58920
( '  ' d s e ' l e . f l .  _ J a o  1 0 0 0  o r e l r ' o ' 1 0 r 0 8 2 ) M v A
Telefaks: 22 66 24 94
E-post postmottak@pbe.oslo komtuune.no
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Denne tillatelse og de kart og tegninger den henyis€r til, skal alltid vsre tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220, jfr. b1r&dsvedtak av 27 .06.97, sak 1425.

Bortfall aY tillatelse:
En tillatelse gielder i 3 er. Tiltaket mA vere satt i gang innen 3 er, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen e lope fra den dag tillatelsei er meddelt tiltakshaver.

Soknad€n:
Sokraden omfatter oppforing av tre eneboliger kjedet med to garasjer. Beregnet BRA for tiltaket er 340
m2. Grad av utn),tting, som folge av ny situasjon pa eiendommen, er oppgitt iLbli %BYA= 23,9 %
(prosent bebygd areal).

Spesielle forbold:
Oppforing av tle eneboliger kjedet med to garasjer er en del av prosjeklet som omfatter: oppforing av
carport, dving av eksisterende garasje og sammenfoying av eksisterende tomannsbolig til en enebolig. Det
foreligger soknader til disse tiltak. Som konsekvens av bele prosjektet vil utn)'ttelsesgrad for tomten v&re
o/.BY A= 23 .9%.

Godkjerninger:

Gjeldende plangrunnlagi a4 i-'ri

Eiendommen er regulert til byggeomradet for boliger i reguleringsplan S - 4220, vedtalt 15.03 ,2006,

Fslgende t€ninger og kart er lagl til grunn for tiUatelsen, sak 200803489
B€skrivels€ T€qtr ingsdr Dato PBE-id

Situasjonsplan D I 05.02.2008 t/4
Utomhusplan D2 14.O2.2008 1 /6 .
Plan 1. og 2. etasie E1 .1 08.02.2008 1/7
Kjellerylan og snitt El.2 08.02.2008 t/8
Gavlfasader E2.l 08.02.2008 1/9
Langfasader hus A 82.4 08.02.2008 1t10
Langfasader hus B E2.2 08.02.2008 I / 11
Langfasader hus C 08.02.2008 1 /12
Avkiorselplan 05.08.2008 6/3

Folgende foretak har fitt godkient ansvarsrett i tiltaket, sak 200803489
Organisasjonsnr Navn Beskrivelse

970 1 48469 ARKIIEKT NILS
IIAUGRI'D

SOK, ansvarlig soker, tiltaksklasse 2.
PRO, KPR, ansvarlig prosjetiercnde og kontroll av prosjektering
for arkitektur og byggeteknik*, tiltaksklasse 2.
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Byggetomten:
Byggetomten ligger i Midtveien l, bydel Bjerke, og har et bruttoaieal pA 1746 m'z. Eksisterende
bebyggelse er en tomannsbolig, en garasje og et uthus. Gamsje og uthus sokes rcvet, jf. saksnummer
200803492. Atkomsten til tomten er fta Midtveren

Estetisk€ krav:
Plan- og bygningslovens $ 74 nr. 2 og reguledngsbesteDrmeisenes $ 7 kommer til anvendelse ved
wrdering av tiltakets kvaliteter. Plan- og bygdngslovens $ 74 ff. 2 inneholder to elementer nar det gjelder
wrdering av estetikk. Tiltak€t skal tilfredsstille dmelige skjonnhetshens),n bede i fo*old til seg selv og i
lorhold til sine omgivelser for e kunne goalkjennes. Se Plan- og bygningsetatens sanrlede l'rlrdering for
nermere rurdering av estetiske forhold.

Beliggenhet og hoydeplassering:
Hoydeplasseringen defmert som soktelhoyde for hus A, B og C, lastsettes ti1 kote + I I 6,00.

Ansvarlig prosjekerende mA sjekle at kav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjo$elen me tilpasses eksisterende og fiemtidig vei.

Dette tiltak krever pevisnhg av beliggenlet i plan og hoyde. Utforing av pevisning skal giennomlores av
kvalifiserte foretak. Oppmalingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pe kvalitetssikret
prosjekeringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

I lorbindelse med oppma[ngsteknisk prosjektering skal fagomredet lor PRO,/KPR belegges med
ansva$rett i tiltaksklasse 3.

Uttalelser fra annetr myndighet:
Byantikvaren har uttalt seg i brevet datert 16.12.2008. Det er bekreftet at den arkeologiske registreringen
ble gjennomfort i perioden 14. - 16.12.2008. Det ble ild(e giort funl av auiomalisk lredete kultuminner
under registredngen. Undersokelsespliken er dermed opprylt, og Byantikvaren har ingen \.idere
merknader vedrorende automatisk fi edete Lirlturminner.

Avkjorselsplan:
er godkjent (kfr vegloven $$ 40 - 43) pA folgende vilker:

. Avkjo$elen skal v€re opparbeidet i henhold til godkjent plan for brukstillatelse gis.

. Brukeren av avkjrrselen er pliktig til e vedlikehoide avkjulselen, slik at k?vet ti1 fti sikt
opprettholdes. Jfr. Vegloven $ 43.

. Det er iH(e tillatt a lede overflatevam ut pa offentlig vei.

. Ved etablering av avkjonel over groft, er soker pelagt e sike drenering ved i etablere ror i graft,
eller annet som sikervanngjernomstromningen.

. Eventuell nealsenking av kantstein og legging av ror ma utforcs i henhold til Samferdselsefatens

Dispetrsasjoner:
Det gis midlertidig dispensasjon fia plan- og bygningslovens, PBL S 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Midtveien).
Besrurmelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tiifredsstillende pr. i dag. Tiltak€t nodvendiggjor
derfor i}ke veiopparbeidelse i henlold til pbl $ 67.
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Det gis dispensasjon fia alstandsbestenmelsene i vegloven $ 29 slik at byggverket, carport (jfl etatens
saksnumer 200803307), kan plasseres 11,1 m fra midt rcgulert Midtveien.
Egg]llgbq Veglovens avstandsbestelrmelser anses for a verc en integrert del av reguleringsplanen der
deme ikke setter egle grenser. Hens]'iet bak a\.stapdsreglene er i forste rekke a hindre oppforing av tiltak
som vil vere til vesentlig ulempe for trafikl, trafikksikkerhet, veivedlilehold og miljoet pe eiendommen.
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at den omsolle plasseringen kommer i strid med disse hensln da
tiltaket holder den avstand til veien som er vanlig i stroket. Plan- og bygaingsetaten fimer pA deine
bakgunn at det foreligger serlige grunner for dispensasjon>

Plao- og bygnitrgselatetrs samlede !,urdering:
Tihaket i forhold til seg seb:
Omsoke tiltak bestar av tle hovedvolumer, sammenbundet med to garasjet som hver inneholder en
boenhet. Bygningene ha. tihelmet identisk utforming med saltak, staende panelkledning og monerctning
Dordost - so est. Bygningene er godt proporsjonerte og med moderat detaljering. Plan- og bygningsetaten
anser at tiltaket har tydelig smAhuspreg bide i volumbygging, detaljering og owig utfoming.

Tiltaket i forhold til omgivelsene:
Onuadet tiltaket ligger i bestar i hovedsak av frittliggende eneboliger, tomaruNboliger og
flemannsboliger, med tilhorende veletablerte hager og uteomreder. Bebyggelsen er uensartet, bede hva
gielder stilarter, volumer og tildels talformer.
De planlagte bygningene er forholdsvis sm6 og er godt plassert pa tomten. Tiltaket har tatt opp elemetrter i
utfomingen og materialvalg som videreforer eksistercnde felleshekk i naerornradet. Omsokte husene \/il i
Iiten glad pavirke naboers og awige omgivelsers utsik eller lysforhold.

Parkeringskral i forhold til reguleringsplanens $ 10, er opp&lt med to plasser per boenhet, noe som
medforer at volumoppbygging er moderat.

Plan- og bygningsetaten godkjenner tiltaket og konkludercr med at tiltaket tilfredstiler kavene i plan- og
bygningslov og gjeldeode reguleringsplan.

Igangsettingstillatels€:
Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har fett igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikte fattes for falgende vilkar er oppfylt:

1 Dokuoentasjon i henlold til $$ 18 og 19 i folskift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal
foreligge.

2. A\,fallsplanMiljssanedng$apport for behandling av bygnhgs- eller rivingsavfal ma iImsendes for
godkjenning.

3. Forhendsuttalelse med lednilgskart/ tegninger attestert av VAV me v6re innsendt PBE for
igangsettingstillatelse kan gis.

4. Tinglyst veierkledng (l& pbl g 6l me fbieligge.
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Klageadgang:
Dette vedtaket kan pekhges. Frist for e khge er satt til tre uker etter mottakelse av dette brcvet. S€
vedlagte oriederhg.
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter

hn;Zr:
Ardafa Raldc

enletsleder saksbehandler

Kopi till
AB Eiendomsutvikling AS, Johan Scharfferbergs vei 91, 0694 OSLO, andels@aaelQ

Vedlegg:
Veierkledrg til tinglysning i 3 eksemplarer med veilednhg om tinglysning>
Informasjon om eleklronisk sak'behandlir g
Orienterhg om klageadgang

:rt"i-;i



Fods€1str./Orsnr.

ERKL, 'ERING

V€dlarende g4r 123 bnr 55, Midtveien 1 i Oslo, Saksff.: 200803489

1. Jeg er kjent m€d at direktoren for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommurc i hht. plan-
og bygingslovens $ 7 i forbindelse med bebyggelse av overmevnte eiendom, har giort
unntak fra plan- og bygningslovens $ 67 pe folgende vikarl

Midtveien godkjennes ifiltil videre i sin nevaerende bredde.

Jeg er kjent med at koinmunen nar som helst kan rrekke deme dispensasjonen tilbake
med den virkning atjeg da far plikt til a opparbeide vei til og langs den side av iomta
hvor den har sin atkomst. Dercom dispensasjonen trekkes tilbake, forplikterjeg meg til
pA egen bekostning e legge ut veien i en bredde av inntil 1 0 meter med aodvendig tillegg
for friling og s{ering.
Pa tilsvarende mate fo.plillerjeg meg til a oppa$eide veien til en effekiv veibredde av
inntil 6 meter, og i den standard som gjelder for godkjeruring av vei i Oslo komrnune.

2. Hvis arbeidet ikke blir utfort soD] palagt, skal kommuneD ha rett til a opparbeide eller Ia
andre opparbeide veien. Er det stillet sikkerhet etter pkt. 1 oveffor, skal kommuDen
kunne disponere sikkerheten til dette fomal.

3. Jeg godtar de forplikelser som er nevlt utrder pk.l og 2 og disse pfieftes eiendornmen
som gmnnblrde.

4. Jeg forplikter meg til a overdm vederlagsftitt til Oslo kommune den nodveDdige veigrunn
i en bredde av inntil l0 meter med brul(srett til skjaerings- og ry[ingsarealer. Den
nermerc avgrensing fastsettes pA bind€nde mete av Plan- og bygningsetaten.
Kommunens eiendomserverv er betiDget av at veien er opparbeidet og godkjent av
kommunen.
Erklering fra direktar i Samferdselsetaten i Oslo om at opparbeidelsen har funnet sted
skal godtas som tilstrekkelig bevis for at betingelsene for eiendomservervet er opprylt.
Jfr. tinglysningslovens g 14, armet ledd.

-' den 20....

Som hjernmelsimehaver samtykker jeg i at erkleriryen blir tinglyst pa
eiendommen,

FodselsDr.

20....

Fodselsff.


