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Byggeplass: OBERST RODES VEI 11 Eiendom: 158/37/0/0 
    
Tiltakshaver: Nord West AS Adresse: Postboks A Bygdøy, 0211 OSLO 
Søker: Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Øvre Slottsgate 12, 0157 OSLO 
Tiltakstype: Bod/garasje Tiltaksart: Oppføring 

 
 

RAMMETILLATELSE – OBERST RODES VEI 11, CARPORT A 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 
Søknaden omfatter oppføring av carport i forbindelse med oppføring av enebolig. Grad av utnytting 
er oppgitt til å være % BYA = 23,89 % og BRA for carporten er 30 m2. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a godkjennes søknaden, mottatt Plan- og 
bygningsetaten den 26.06.2011. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av 
reguleringskart og ansvarsretter. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven 19-2  gis det dispensasjon for: 
• Midlertidig  fra avstandsbestemmelsene i veglovens § 29.  
 
Det foreligger ikke protester til søknaden 
 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 
Søknaden: 
Tiltaket er lokalisert i et område med variert småhusbebyggelse på Lambertseter i bydel Nordstrand. 
Søknaden omfatter oppføring av ny carport. Grad av utnytting er oppgitt til å være % BYA = 23,89 % og 
BRA for carporten er 30 m2. 
 
Tiltaket er prosjektert etter Tekniske forskrifter ajourført 2007 (TEK07) jf overgangsbestemmelser i 
TEK10 § 17-2. 

Nils Haugrud Sivilarkitekt 
Øvre Slottsgate 12 
0157 OSLO 
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Eventuelt tidligere saksbehandling av betydning for anliggende søknad 
• Det har blitt rivetillatelse for garasje på eiendommen, med saksnummer 201002266. 
• Søknaden behandles i sammenheng med søknad om oppføring av enebolig og tilliggende carport på 

samme eiendom. 
 
Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner: 

• Midlertidig  fra avstandsbestemmelsene i veglovens § 29. 
 
Gjeldende plangrunnlag: 
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan Småhusområder i Oslo ytre 
by (Småhusplanen), S- 4220, vedtatt 15.03.2006. Maks tillatt %BYA = 24 %. Maks tillatt møne- og 
gesimshøyde for valmet tak er henholdsvis 9,0 m og 6,5 m, for flate tak 7,0 m. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering: 
Tiltaket er plassert hensiktsmessig på eiendommen og er estetisk sett godt tilpasset nærliggende 
bebyggelse. Avkjørselsforhold, snumuligheter og siktlinjer er godt ivaretatt. Plan- og bygningsetaten anser 
at tiltaket innehar det som kan anses som gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets 
funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2. 
 
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med veglovens § 29 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.  
 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.  
 
Det gis midlertidig  dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven § 29 slik at byggverket kan 
plasseres 7,55 m fra midt regulert  Oberst Rodes vei. Dette begrunnes med at Veglovens 
avstandsbestemmelser anses for å være en integrert del av reguleringsplanen der denne ikke setter egne 
grenser. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at den omsøkte plasseringen er til vesentlig ulempe for trafikk 
eller kommer i strid med hensyn til trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljøet på eiendommen. Tiltaket 
holder den avstand til veien som er vanlig i strøket. Plan- og bygningsetaten finner på denne bakgrunn at 
dispensasjon kan innvilges.  
 
Konklusjon  
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
 
Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201109042 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Avkjøringsplan - Situasjonsplan D! 08.06.2011 1/12 

Situasjonsplan - Avkjøringsplan 
2 

D1 08.06.2011 1/13 

Plan, snitt og fasade - Carport A  08.06.2011 1/15 
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Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201109042 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

970148469 Arkitekt Nils 
Haugrud  

Ansvarlig søker (SØK) tiltaksklasse 1. Ansvarlig prosjeketernde (PRO) 
tiltaksklasse 1. 

 
Avkjørselsplan: 
Avkjørselsplan er godkjent (kfr vegloven §§ 40 - 43). Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom 
byggetomten og offentlig, regulert vei. Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen 
som stigningsforhold, siktlinjer, snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor 
følge Plan- og bygningsetatens retningslinjer som er hjemlet i vegloven §§ 40-43: 
• Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. 
• Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt 

opprettholdes. Jfr. Vegloven § 43. 
• Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. 
• Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller 

annet som sikrer vanngjennomstrømningen. 
• Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Samferdselsetatens 

normer. 
 
Overvann 
Overvann skal håndteres på egen eiendom og ikke ledes mot naboeiendommer, herunder også offentlig 
veigrunn. 
 
Plassering 
Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. 
Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, 
dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.  
 
Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. 
godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei. 
 
Igangsettingstillatelse: 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse 
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:   
 
1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 
2. Oppdatert gjennomføringsplan 
3. Tinglyst midlertidighetserklæring i forhold til avstand til vei må foreligge 
 
Klageadgang: 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 
vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Bortfall av tillatelse 
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen 
begynner å løpe fra vedtaksdato. Det må søkes om igangsettingstillatelse i god tid før fristen går ut.Ved 
eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig Sør 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 22.08.2011 av: 
 
Christian Trender - Saksbehandler 
Anne Torill Halse - Enhetsleder 
 
 
 
Kopi til: 
Nord West AS, Postboks A Bygdøy, 0211 OSLO, espen@emblabygg.no 
 
Vedlegg:  
Midlertidighetserklæring med veiledning om tinglysning 
Orientering om klageadgang 
 
 
 


