
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj eker

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ret

Dato: 00 JULI?007

Arkivkode: 531

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

VAr ref (saksnr) : 200513689 -17
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Ineer Jul-Hansen

OSTREHEIMSVEIEN 8 Eiendom:

Tore Mortensen og Tove Lysaker Adresse:
Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse:
Bodigarasje Tiltaksart:

86t210/0tQ

Ostreheimsveien 8, 0590 OSLO
Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Oppforing

BhIDRET TILLATELSE - OSTREHEIMSVEIEN 8
Svar pd soknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93

Til tidligere gitt rammetillatelse foreligger det soknad om endring.

I medhold av plan- og bygningslovens $$ 93 litra og 95 godkjennes ssknad om endring, mottatt
Plan- og bygningsetaten 27.06.2007. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte utsnitt av
reguleringskart.

Endringssoknaden omfatter at bolig og garasje er forskjovet mot veien med hhv 75 cm for boligen
og 40 cm for garasjen. BRA oppgis til uendret.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 94.3 fritas ssker for i varsle naboer og gienboere da deres
interesser ikke berores.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vrere 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 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 vere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 berynner fristen Llape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Apenbyteam 1
Intemeft:

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

Sentralbord 02 180
Kundesenter: 23 49 1000
Telefaks: 23 49 l0 0l
E-post: postmottak@

Bankgiro:
6003.05.58920

Organisasionsnummer:



Godkjenninger:

kart er tl nn I

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE.id

;ituasjonskart garasje Revideft 27.06.2007 L6/7

Saksnr: 2005 13689-17 Side 2 av 3

for tillatelsen

sl tidli kart
Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan 77.02.2006 6/2

Gjeldende plangrunnlag:
Gjeldende reguleringsplan er 3-4220 vedtatt 15.03.06 med reguleringsformf,l byggeomr6de for bolig.

Maks tillatt tomteutnyttelse er 24o/o BYA. Maks tillatt gesims- ogmanehoyde for bygning er henholdsvis

6,5 meter og 9,0 meter.

Byggetomten:
Det vises til tilsvarende beskrivelse i hovedvedtaket.

Estetiske krav:
Plan- og bygningsloven samt reguleringsplanens krav til estetikk og tilpasning anses ivarctatt; jf pbl5 7a.2

og gj eldende reguleringsbestemmelse.

Beliggenhet og hoydeplassering :
Sokkelhoyde som tilsvarende som for hovedvedtaket.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for i kunne fA tillatelse.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Ansvarlig soker oppgir at det har vnrt lagt frem revidert situasjonsplan for saksbehandler i etatens

veigruppe i forbindelse med at boligen og garasjen er forskjovet mot veien. Ut fra veitekniske forhold

oppfatter etaten Situasjonen som akseptabel siden hovedvolumet fremdeles ligger 5 m fra kant regulert vei.

Under henvisning til det som er anfart ovenfor finner Plan- og bygningsetaten at omsskte tiltak er

gjennomforbart innenfor plan- og bygningsloven med tilhsrende forskrifter og vedtekter og kan

godkjennes.

Avfall:
Det vises til godkjenninger og krav stilt i hovedvedtaket, som gjelder tilsvarende for endringsssknaden.

Varsel om fvangsmulkt:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshindtering, kan Plan- og

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

v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med

bestemmelsene.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan piklages. Frist for & klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se

vedlage orientering.
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Vedlegg:
Orientering om klageadgang.

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
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Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0i57 OsI-o

Deres ref:

Byggeplass: OSTREHEIMSVEIEN 8 Eiendom: 861270/010

Tiltakshaver: Tore Mortensen og Tove Lysaker Adresse: Ostreheimsveien 8, 0590 OSLO
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppforing

Oslo kommune

Dato:0 6 JUL|t007
Arkivkode: 531Vlr ref (saksnr): 200513687 -12 Saksbeh: Inger Jul-Hansen

Oppgis alltid ved henvendelse

ENDRET TILLATELSE . OSTREHEIMSVEIEN 8
Svar pi ssknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93

Til tidligere gitt rammetillatelse foreligger det ssknad om endring.
;

I medhold av plan- og bygningslovens $$ 93 litra og 95 godkjennes ssknad om endring, mottatt
PIan- og bygningsetaten 27.06.2007. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte utsnitt av
reguleringskart.

Endringssoknaden omfatter at bolig og garasje er forskjovet mot veien med hhv 75 cm for boligen
og 40 cm for garasjen. BRA oppgis til uendret.

I medhold av plan- og bygningslovens S 94.3 fritas ssker for i varsle naboer og gienboere da deres
interesser ikke berores.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vrere tilstede piL byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystgevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byrAdsvedtak 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 .

Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 ar. Tiltaket m& vere satt i gang innen 3 ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen Llape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Apenbyteam 1

Bessksadresse:
Vahls gate l, 0187 Oslo
Postadresse:
Rnlrc ?64 Qentnrm

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 I0 0l



Godkjenninger:
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Situasjonsplan Bol ig Revidert 27.06.2007 t r /6

Saksnr: 200513687 -12 Side 2 av 3

kart er last til prunn for tillatelse

Gjeldende plangrunnlag:
Gjeldende reguleringsplan er 3-4220 vedtatt 15.03.06 med regulelingsformil byggeomride for bolig.
Maks tillatt tomteutnyttelse er 24%o BYA. Maks tillatt gesims- og monehoyde for bygning er henholdsvis

6,5 meter og 9,0 meter.

Byggetomten:
Det vises til tilsvarende beskrivelse i hovedvedtaket.

Estetiske krav:
Plan- og bygningsloven samt reguleringsplanens krav til estetikk og tilpasning anses ivaretatt;jf pbl $ 7a.2
og gj eldende reguleringsbestemmelse.

Beliggenhet og hoydeplassering:
Sokkelhoyde som tilsvarende som for hovedvedtaket.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for 6 kunne ffi tillatelse.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Ansvarlig soker oppgir at det har vrert lagt frem revidert situasjonsplan for saksbehandler i etatens
veigruppe i forbindelse med at boligen og garasjen er forskjovet mot veien. Ut fra veitekniske forhold
oppfatter etaten situasjonen som akseptabel siden hovedvolumet fremdeles ligger 5 m fra kant regulert vei.

Under henvisning til det som er anfsrt ovenfor finner Plan- og bygningsetaten at omsokte tiltak er
gjennomforbart innenfor plan- og bygningsloven med tilhorende forskrifter og vedtekter og kan
godkjennes.

Avfall:
Det vises til godkjenninger og krav stilt i hovedvedtaket, som gjelder tilsvarende for endringssoknaden.

Varsel om tvangsmulkt:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshindtering, kan Plan- og
bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik wangsmulkt vil minst
v&re av en slik storrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan piklages. Frist for i klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.
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Saksnr: 200513687-12

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Apen by team I

For avdelingsenhetsleder

Vedlegg:
Orientering om klageadgang.

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
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