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RAMMETILLATELSE . PARELIUSVEIEN 13 B
Svarpi ssknadom tillatelsefor tiltak etterplan-og bygningslovens
$ 93.
Vilkir for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av enebolig i 3 etasjer, inkludert kjeller, med oppgitt BRA=252m2.
Tiltaket medfsrer at eiendommen fir utnyttelsesgrad (7o-BYA):15" .
I medhold av plan- og bygningslovens(pbl) $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes ssknaden, mottatt
Plan- og bygningsetaten den 2I"12.2008. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt
av reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan.
I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjonfra samme lovs $ 67
vedrsrende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklrering foreligger.
Avkjorselsforholdene endres ikke som folge av tiltaket.
Det foreligger protester til ssknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelsekan ikke gis for fullstendig ssknad 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 vere tilstede pi byggeplassen.

Plan-og bygningsetaten
behandlerdennesakettermyndighettildelt etateni bystyrevedtak
av 06.05.97
,
sak220,jfr. byridsvedtak
av 27.06.97,sak| 425.
Bortfall av tillatelse:
En tillatelsegjelderi 3 ar. Tiltaketmi vere satti ganginnen3 ir, ellersfaller tillatelsenbort.Ved soknad
etter$ 93 begynnerfristen hlape fra dendagtillatelsener meddelttiltakshaver.
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Spesielleforhold:
Ssknadener blitt revidert underveis i forhold til det som er blitt nabovarslet.Karnappet mot ost er {ernet,
slik at det ikke kommer i konflikt med rekkverk for trappenedlop.Biloppstillingsplasseneer endret for at
snumulighetenepi egen grunn skal vere tilfredsstillende. Tiltaket ellers er det sammeog Plan- og
bygningsetatenfritar for nabovarslingav endringene,jf. pbl $ 94.3.
%-ByA er feil beregnetsom folge av feil oppgitt tomtestorrelse,det skal trekkes i fra areal som er regulert
til vei (ca. 34m2).Feilen vil ikke ha noe betydning for sakenda tomten er tilstrekkelig stor og %vis vil
dette heller ikke ha noe betydning. Dette til orientering.
Ssknaden:
Ssknadenomfatter oppforing av enebolig i 3 etasjer,inkludert kjeller, med oppgitt BRA:252m'?. Tiltaket
medfsrer at eiendommenffir utnyttelsesgrad(%-BYA): 15yo.Tiltaket er prosjektert med saltak og
takopplett pA hver side. Msne- og gesimshoydeer henholdsvisoppgitt til 8,7m og 6,5m.
Godkjenninger:
Folgendetegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen:
Beskrivelse

Planos snitt

Tegningsnr

a2-r

FasaderB

aa

PBE-id

15.04.2009)t8
15.04.2009)19
15.04.2009) t 1 0

1.1

FasaderA

Dato

Jituasionsplan

D-l

Jtomhusplan

Jnummerert

19.05.2009lI aJ tI aJ
19.05.2009t3t4

Folgendeforetak har fbtt godkjent ansvarsretti tiltaket:
Organisasionsnr Navn

97OI48469ARKITEKT NILS
FIAUGRUD

Beskrivelse
SOK-heletiltaket.tkl.1
PRO,KPR- arkitekturog byggeteknikk,tkl. I

Gjeldendeplangrunnlag:
Tomtener regulerttil byggeomridetfor bolig og omfattesav sm6husplanen
for Oslosytre by med
reguleringsbestemmelser,3-4220,
vedtatt15.03.2006.
Makstillatt tomteutnyttelse
er 24%BYAog maks
tillatt gesims-og monehoydeer henholdsvis6,5mog 9,0m,milt fra gjennomsnittelig
terrengnivi.
Byggetomten:
Eiendommen
ligger i bydelNordstrandi.et veletablertsmihusomride,medvarierendeplasseringog
Tomtenskrir svaktmot sormedtotal hoydeforskjellpi 3m. Eiendommener pi
utformingpi bebyggelse.
1950m2,
tomter beregnet
til 1935m'?
og eksisterende
pi tomtenbestiav en eldreeneboligog
bebyggelse
enkelgarasje.Tomtenhar atkomstfra Pareliusveien.
Estetiskekrav:
jfr. pbl $ 7a nr.2,samt
Genereltskaltiltakettilfredsstillerimeligeskjonnhetshensyn,
reguleringsbestemmelsenes
kravtil utforming,jfr. bestemmelsene
$.3,6 og 7.
Sefor ovrig avsnittetom Plan-og bygningsetatens
samledevurdering.
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Beliggenhetog hoydeplassering:
Hoydeplasseringendefinert som sokkelhsyde fastsettestil kote + 112,6.
Ansvarlig prosjekterendemA sjekke at krav som stilles til avkjorselensstigningsforhold kan oppfulles, kfr.
godkjent av$orselsplan. Avkjorselen mi tilpasseseksisterendeog fremtidig vei.
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjeruromforesav
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal baseresegpi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag,dvs. kvalitetssilrede koordinater for eiendoms-og plangrenser,utarbeidet av Planog bygoingsetaten.
I forbindelse med oppm6lingstelariskprosjektering skal fagomridet for PROIKPR beleggesmed
ansvarsretti tiltaksklasse3.
Protester/bemerkninger :
Brit og Nils Gram Skarlandeiereav Solveien24har innsendtprotestdatert07.11.2008.Protestener i
hovedsakknyttet opp til at de er i mot, at tiltaket skal ha atkomst fra Solveien (via Tuppeveien).Dette
begrunnesmed at Solveien i stor grad er benyttet til gjennomgangstrafikk.Utkjoringen er farlig og det bor
ikke bli tillatt 5 benyttesmer enn den alleredegjor. De bemerker ogsi at det ser ut til A vrere lagt opp til to
boenheterog dersomdette skulle vere tilfellet er det fb biloppstillingsplasserog tiltaket er dermed i strid
med gjeldenebestemmelserfor omridet.
Henrik Skarland eier av Solveien 24 har innsendt protest datert 06.11.2008.Protestener i hovedsakknyttet
opp til at han er i mot at tiitaket skal ha atkomst fra Solveien (via Tuppeveien).Han finner det verken
riktig eller naturlig at ny bebyggelsepA gnr/bnr:154112skal benytte Tuppeveien (Solveien) som atkomst.
Han bemerker at det er registrert biologisk mangfold pA hans eiendom (gnrlbnr: l971196) og at han er
bekymret for stadig reduseringav grantareal,som forstyrrer og odeleggerdet gjenvarende biologiske
mangfoldet og intensjonenbak reguleringsplanenS-4108.Han er av oppfatningenat oppgraderingav
Tuppeveien vil vrre i strid med intensjonen i reguleringsplanenS-4018, som er "i ivareta
Nordstrandsskriningensbetydning for det overordnedebylandskap som {ordens og byens gronne
astvegg."I tillegg bemerker han at tiltaket ser ut til i vere lagt til rette for to boenheter.
Ansvarlig sokers/tiltakshavers kommentarer til protester:
Opprinnelig var det ment at tiltaket skulle ha atkomst fra Solveien. Etter droftelse med etatensveigruppe,
viste det seg at atkomst fra Solveien var vanskelig 6 gjennomfore og atkomstener dermed endrettil
Pareliusveien.Naboer som blir berart av trafikken via Pareliusveiener nabovarslet.Soker er av
oppfatningen at protestenei forbindelse med tiltaket stort sett er knyttet til atkomst fra Solveien, som ikke
lenger er aktuell. Utformingen av tiltaket er i sin helhet i samsvarmed planen, utnyttelsen er lavere en det
som er maksimalt tillatt. Byggets hoyde er lik eller lavere enn kravet og det er ikke prosjektert eller sokt
om egenboenhet i kjeller.
Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:
Tiltaket er prosjektert med atkomst fra Parelusveien.Atkomst fra Solveien (Tuppeveien) er ikke relevant.
Eiendommen omfattes av reguleringsplanene3-4220 med egnebestemmelserog ikke av 5-4108.
Plan- og bygningsetatenbemerker at rom i kjelleren, i ssknadenkun er omtalt som boder. Etaten
understrekerat kjeller ikke er omsokt eller godkjent som egenboenhet.Eventuell bruksendring av kjeller
til egenboenhet eller til for rom for varig opphold er soknadspliktig.
Se for owig Plan- og bygningsetatenssamledevurdering.
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Dispensasjoner:
Det gis midlertidig dispensasjonfra plan- og bygningslovens,PBL $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelseav
Pareliusveien).
Beerunnelse:Veiforholdene til og langs eiendommener tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggjor
derfor ikke veiopparbeidelsei henhold til pbl $ 67.
Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
I vurderingen av forholdet til nreromridet har Plan- og bygningsetaten i tillegg til tilststende eiendom, i
hovedsaksett pA de aller nermeste naboene,gjenboereog eiendommenebide sor og nord for tilststende
eiendom, som omfattes av sammereguleringsplan.
Omridet er preget av blandet smihusbebyggelsei form av ene- og tomannsboligeroppfort i ulike
tidsepoker. Bebyggelsen har varierende formspr6k, fotavtrykk og fasadelengder, hvor takformen saltak er
dominerende, men det er ogsi noen valmtak. Materialbruken er i hovedsak av tre. Antall etasjer varierer
fra en til to etasjer+ underetasje.Strokethar en naturlig variasjon som har vokst frem over i tid og det er
ikke noe strengt msnster nar det gjelder plassering.
Boligen er tenkt oppfort med fasadei liggende panel og saltak med takopplett pi hver side. Boligen er i
Omsski tiltak samspillermed eksisterendeboliger og terreng
samsvarmed tradisjonell sm6husbebyggelse.
i nanomridet, gierurom sin hoyde, lengde, taldorm og materialbruk. Omsokt tiltak har utforming som
videreforer fellestrelk, utgjor en tilpasset og lesbar fortsettelseav arkitekturhistorisk utvikling av strsket
og vil etter etatens vurdering ikke bryte med nreromridets karakter. Plan- og bygningsetaten vurderer
tiltakets utforming som tilstrekelig/rimelig tilfredsstillende.
Boligen plasserespi et tilnermet flatt areal. Plasseringener vurdert til ikke i medfsre urimelige ulemper
for naboer,og er vurdert som tilfredsstillende. Tiltaket holder seginnenfor reguleringsbestemmelsenes
tillatte grad av utnytting, hoyder, krav til parkering, utomhusareal med mer.
Utbyggingen ansesdessuten6 tilfredsstille de krav som med rimelighet kan stilles i forhold til plan- og
bygningslovens $ 74 nr.2 og reguleringsbestemmelsenes
$$ 6 og7 vedrsrendeplasseringog utforming.
For owig minner plan- og bygningsetatenat rom i kjelleren, i ssknadenkun er omtalt som boder. Plan- og
bygningsetatenunderstrekerat $eller ikke er godkjent som egenboenhet.
Omsokt tiltak kan derfor godkjennes
Igangsettingstillatelse :
Tiltaket tillates ikke igangsattfor ansvarlig ssker har fitt igangsettingstillatelse.Vedtak om
igangsettingstillatelsekan ikke fattes fsr folgende vilkar er opp$4t:
1.

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

4.

Tinglyst veierklering (kfr pbl $ 6f mn foreligge.

3.

Vilkir grtt av VAV me vare oppfflt.

j-
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Klageadgang:
Dette vedtaketkan p&klages.Frist for i klage er satttil tre uker effermottakelseav dettebrevet.Se
vedlagteorientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

C'

enhetsleder

saksbehandler

Vedlegg:
Vedleggvann
Veierklaring til tinglysning i 3 eksemplarermed veiledningom tinglysning
Infonrrasjon om elektronisksaksbehandling
Orienteringom klageadgang
Kopi til:
4 B, 1109OSLO,dae-ar@online.no
Bl(invest AS, Grotenveien
medfakturautenvedlegg)
Henrik Skarlai"rd,
Solveien24,ll77 OSLO,henrik@dhs.no
Brit ogNils GramSkarland,Solveien24,1177OSLO

