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Eiendom: 157/7471010

Adresse: Oberst Rodes vei23 B,ll52 OSLO
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RAMMETILLATELSE . STEINIIAMMBRVEIEN 12
Svar pd ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

V i lkar for igangsetting.

Ssknaden gielder oppforing av enebolig med BRA 2ll m2. Tiltaket inngir i en utbygging av
eiendommen som samlet gir 7o-BYA :24 o/o.

I medhold av plan- og bygningslovens (pbt) $ 93 a og $ 95 nr. 1 godkjennes ssknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 31.08.2007. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegningero utsnitt av
reguleringskarto ansvarsretter og utomhusplan.

I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjon fra sarnme lovs $ 67
vedrsrende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklering foreligger.

I henhold til vegloven S$ 40 - 43 godkjennes avkjorselsplanen. Se vilkir.

Det foreligger merknad til ssknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis for fullstendig soknad 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, skat atttid vrere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97 ,
sak220, jfr. byrf,dsvedtak 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. I 1 .95 .

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Apenbyteam I
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Besoksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Rnkq 164 Senfnrm

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 l0 00
Telefaks: 23 49 l00l

Bankgiro:
6003.05.58920
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Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 flr. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 flr, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Soknaden:

Soknaden gjelder oppforing av enebolig med BRA 2ll m2. Tiltaket inngir i en utbygging pi eiendommen
som samlet gir %-BYA :24 %. Beregning av o/o-BY A er betinget av at omsskte bolig og garasjer pi
eiendommen godkj ennes, jamfar etatens saksnumme r 2007 09 633, 2007 09 620 og 2007 09 621

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

Eiendommen er regulert til byggeomride for boliger i reguleringsplan3-4220,vedtatt 15.03.2006.
Maksimalt tillatt %-BYA :24 %.

Byggetomten:

Eiendommen tilhorer Bydel Nordstrand og er i dag bebygd kun med et mindre anneks. Etaten har i vedtak
20.07 .2007 gitt tillatelse til riving, jamfor saksnummer 20060107 1 . Terrenget skrir svakt mot
Steinhammerveien i vest.

Estetiske krav:

I medhold av reguleringsbestemmelsenes $ 7 skal nye tiltak pi en harmonisk mite opprettholde
nreromr6dets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen bide
i forhold til eksisterende bebyggelse og i selve det nye tiltaket. Nye bygninger skal ha storrelse/volum
tilsvarende nreromridets bebyggelse. Tiltaket skal i hoyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk
skal samspille med eksisterende bygninger og terreng.

Omsokte tiltak er en enkel enebolig med pyramidetak og panelkledning. Foruten trapp til terreng har
vestfasaden balkong utenfor 2. etasje, mens overbygd inngangsparti er orientert mot biloppstillingsplasser
og garasjer i ost. Vinduene er rutete og har til dels markant detaljering i vindusrammene. @vrig
fasadedetaljering har et enkelt og dempet uttrykk.

Eksisterende bebyggelse langs Steinhammerveien bestir i hovedsak av tradisjonelle smAhus med saltak og
panelkledning, selv om bebyggelse med et noe mer moderne uttrykk ogsfl er representerl i gatelopet. Plan-

q te m kart er tt fbr tillatelsen

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE- id

Si tuas jonsplan D1 08.09.2006 2/o
Utomhusplan D2 o1.o4.2007 2/7

Plan og sn i t t E1 02.07.2007 2/B
Fasade a E2 .T o2.o7.2007 2/s
Fasade b E2 .2 o2.o7.2007 2/ro

ola.ende foretak har f6tt ent ansvarsrett i tiltaket.
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PRO/KPR ttk 2, Arkitektur og byggeteknikk
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og bygningsetaten anser at omsskte tiltak med sifi tradisjonelle smAhuspreg pi tilfredsstillende mdLte er

tilpasset omridets bygningsmessige karakter, til tross for at pyramidetakformen introduserer et n14t

element til bygningsmillaet. Det tillegges vekt i vurderingen at omsskte tiltak er plassert mellom

bebyggelse som har awikende moneretning. Til tross for at vindusrammene og balkong i 2. etasje har

tydelig detaljering, anser etaten at utformingen kan godkjennes all den tid fasadene for ovrig har et rolig og

dempet uttrykk. Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket oppfirller krav til utforming i lov og
reguleringsplan.

Beliggenhet og hoydeplassering :

Hoydeplasseringen definert som SH fastsettes til kote II5,9.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen m6 tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan oghayde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk 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 - a! ph folgende vilkflr:
. Avkjsrselen skal vrere opparbeidet i henhold til godkjent plan far 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 6 lede overflatevann ut pA offentlig vei.
o Ved etablering av avkjorsel over graft., er ssker pilagt 5 sikre drenering ved 6 etablere rar i graft,

eller annet som sikrer vanngjennomstromningen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rar mi utfores i henhold til Samferdselsetatens

noITner.

Veiplikt (pbl $ 67):

Det er gitt midlertidig dispensasjon fra krav til veiplikt i pbl $ 67. Veierklrering folger vedlagt.

Protester/bemerkninger:

Gunnar og Reidun Hogenhaug, datert 16.p8.2007.
- Godtar garasjenes plassering under forutsetning at heller ikke takutstikket kommer mindre enn 1

meter fra nabogrense. Ber om at omsokte eneboliger plasseres l-2 meter nrennere
Steinhammerveien.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker ber om at omsakte plassering godkjennes, men vil etterkomme et eventuelt snske fra Plan-
og bygningsetaten.
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Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:

Etaten anser at tiltaket er plassert pA en hensiktsmessig m6te. Det vises til den samlede vurderingen av
tiltaket. Plassering av garasjer vil bli behandlet i vurdering av ssknad om oppforing av disse, j amfsr
etatens saksnummer 2007 09 620 os. 2007 09 621.

Dispensasjoner:

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl $ 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Steinhammerveien).
Begrunnelse: Veiforholdene til og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggjor
derfor ikke veiopparbeidelse i henhold til pbl $ 67.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Omsskte tiltak er i henhold til reguleringsplanens materielle bestemmelser og det er gitt nodvendig
dispensasjon fra krav til veiplikt i pbl $ 69. Avkjorselsplanen er godkjent og tiltakets omfang er for lite til
at det utlsser krav om vurdering av automatisk fredete kulfurminner, jamfar reguleringsbestemmelsenes $
1 8 .

Det folger av $ 6 i reguleringsbestemmelsene at nrromridets bebyggelsesstruktur og terreng skal vrere
retningsgivende for plassering av ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelses avstand til vei og plassering i
forhold til hverandre skal tillegges vesentlig vekt. Videre skal ny bebyggelse ta godt hensyn til
eksisterende terreng bide p& byggetomten og mot nabotomtene.

Mellom Steinhammerveien og Ekebergveien er boligene hovedsakelig plassert i to rekker med relativt
ensartet avstand til veiene de grenser mot. Dette gir en relatilt enhetlig bebyggelsesstruktur som omsskte
tiltak pi en tilfredsstillende tilpasser seg. Etaten vurderer at bebyggelsens plassering pi eiendommen gir en
gunstig oppdeling av trafikkomrider mot ost og store, sammenhengende uteoppholdsarealer foran hver
bolig mot vest. Det vurderes som positilt at plassering av byggverket medfsrer minimale terrenginngrep.

Innsendte dokumentasjon viser Spen planlosning bestiende av kjokken og stue i 1. etasje, mens 2.etasje
bestir av en mindre stue, soverom og bad. Kjellerplanet har flere stsrre boder, bad og vaskerom, men er
grunnet begrenset lysinnslipp vurdert som uegnet for varig opphold. Plan- og bygningsetaten anser at
tiltaket oppffller krav til forsvarlig planlosning, jamfar pbl $ 74.1.

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver 5 sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallsh6ndtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfi,lt, skal godkjennes fsr 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 tvangsmulkt vil minst
v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppn6dd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Igan gsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har fitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilkAr er oppfrlt:



2.

4.
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l. Dokumentasjon i henhold til $$ 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal
foreligge.

Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall mi innsendes for godkjenning.

Tinglyst veierklrering (kfr pbl $ 67) m& foreligge.

Plan- og bygningsetaten registrerer at innsendte situasjonsplan er datert september 2006 og at den

sflledes er eldre enn 6 mineder. Etaten ser imidlertid at eksisterende situasjon er uendret siden

utskriftsdato og setter dermed som vilk6r for igangseffingstillatelse at ny situasjonsplan sendes inn.

Det mi foreligge godkjenning av omsokte garasjer, jamfsr etatens saksnummer 200709620 og

20070962r.

Klageadgang:

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

vedlagte orientering.

Vedlegg:

Veierklering til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning
Forskrift om produksjonsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

5 .
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Gunnar og Reidun Hogenhaug, Ekebergveien 159, 1177 OSLO


