
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Dato:

*o*o"o.,lrQ [J[5' ?oofi

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Soker:
Tiltakstype:

TRASOPPVEIEN 2C

Inka Eiendom AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolig

Eiendom: 1431957/010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Avdeling for byggeprosjekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: Vfrr ref (saksnr) : 200606654-6
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Sven Sandbere

RAMMETILLATELSE HUS A. TRASOPPVEIEN 2C
Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilk6r for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer med grunnflate pfi 72 kvm,
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne ssknaden gielder hus A med felles
garasjeanlegg for 4 biler i kjeller.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og S 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslfls. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
fsr brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent for brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til ssknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsattfar det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220, jfr. byr6dsvedtak 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 ir. Tiltaket mi 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
Avdelin g for byggeprosj ekler
Storkunder. Team I

Besoksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 10 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 0l
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel

fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pA 3135 kvm',

mens netto tomt er beregnet til 2950 kvm.

Soknaden:

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72kvm.

Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o%. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og

har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6

biler. Denne soknaden gjelder hus A.

Godkjenninger:
il for tillatelsen

Itaket:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplanfra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er regulert til byggeomride for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter ogmanehayde inntil 9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pdL terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum2lYo av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pfl terreng.

Estetiske krav:
Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslAtte bebyggelsen er forsskt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i sfl stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med smi volumer som er lagt i grupper pi to
hus. P6 denne miten skapes det ogs6 storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
meningansesprosjekteringenihaivaretattkavenesattipbl. ST4.2samtreguleringsbestemmelsenes$$6
og7 vedrarende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering :

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 173,5.

Foleende tegninger og kart er lagt ttl grunn tor tl

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE.id

Situasjonsplan A 05.05.2006 U6

Utomhusplan D-2 02.05.2006 U7

Plan og snitt E1 06.0s.2006 U9

Fasade a E2-1 06.05.2006 1n0

Fasade b E2-2 06.05.2006 urr
Tegninger andre D2-l 02.05.2006 U12

F foretak har fitt ansvarsrett t tt

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
ArkitektNils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mf, tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p6visning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg p[ 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.

Veiplikt (pbl $ 67):

Soknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avslis. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde ph ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr. 143,
bnr. 513, har ffitt samme p6legg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se foravrigeget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 143, bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestir av hoye hus og
siledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som bestir av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnryt Udq eier ay qnr. 143. bnr. 510 og 912. ber om at det blir vurdert 6 gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sokers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pfl kun 4,0 m til nabogrense. For i sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden okes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogs6 til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnlttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
monehoyder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pi terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pi
23,20 som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsS i JrAd med bebtemmelsene
i reguleringsplanen
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Nir det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring mi dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.

Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Effer opplysninger fra Byantikvaren er det ikke
funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pi en harmonisk mAte opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, bflde med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor 6 bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten i kunne godkjenne
soknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver 6 sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte p6legg vil bli oppflilt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

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 tvangsmulkt vil minst
v&re av en slik storrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Igan gsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har ffitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfult:

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

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mf, foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten m6 foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter

Sv,ru+t'^J"L4/-t-l
Sven A. Sahdbers I

inssenhetsleder saksbehandler



Saksnr: 200606654-6

Vedlegg:
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasj on om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A, 0672 Oslo

Side 5 av 5



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 72
0157 OSLO

Deres ref: VAr ref (saksnr): 200606657 -b
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Avdeling for byggeprosj ekter

Saksbeh: Sven Sandberg

Dato: rl g 0E$,2006
Arkivkode:531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE HUS B - TRASOPPVEIEN 2C
Svar pd soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens g 93.

Vilkar for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. Iike eneboliger i to etasjer med grunnflate pfl 72 kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til2312 o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. I)enne ssknaden gielder hus B.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt PIan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslfls. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
fsr brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent fsr brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til soknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsattfsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220,jfr. byr6dsvedtak 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 ir. Tiltaket mf, vere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved soknad
etter $ 93 begynner fristen 6 lope fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdel ing for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 l0 00
Telefaks: 23 49 l0 0l

Bankgiro:
6003.05.58920
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel
fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten p& 3135 kvm.,
mens netto tomt er beregnet til 2950 kvm.

Ssknaden:

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate p6 72kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o/0. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og
har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6
biler. Denne ssknaden gjelder hus B.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er regulert til byggeomriLde for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter og monehoyde inntil 9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pi terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med l8 kvm. pr. plass. Minimum25oh av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:
Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslitte bebyggelsen er forsokt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i sA stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med smi volumer som er lagt i grupper pi to
hus. Pi denne m6ten skapes det ogs6 storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen 6 ha ivaretatt kravene satt i pbl. S 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6
og7 vedrorende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:
Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 173,5.

Folsende tesninser oe kart er lagt til grunn for ttl latelsen

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 05.05.2006 U5

Utomhusplan D2 02.0s.2006 U7

Plan og snitt E1 06.05.2006 V8

Fasade nord og syd E2-1 06.05.2006 r/9
Fasade sst oe vest E2-2 06.05.2006 1 /10

F foretak har f6tt ent ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse

970t48469
ArkitektNils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.

godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av piLvisning skal gjennomfores 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 PROIKPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Veiplikt (pbl $ 67):

Ssknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avslis. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde pil ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr. 143,
bnr. 513, har fitt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 113. bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestir avhoye hus og
s6ledes ikke ivaretar tilpasning til shsket som bestflr av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnryt Ude, eier av gnr. 143, bnr. 510 og 942, ber om at det blir vurdert 5 gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pi kun 4,0 m til nabogrense. For i sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden okes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnyttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
manehayder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pi terreng ved hus A og fire plasser piL terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pAL
23,zyo som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i'trid med bestemmelsene
i reguleringsplanen
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Nflr det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring mi dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.

Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke
funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pi en harmonisk mite opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, bide med hensyn til stonelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor 5 bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten i kunne godkjenne
soknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver fl sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfylt, 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 oppnidd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Igangsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har fhtt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppflilt:

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

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mi foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan paklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggepro sj ekter
Storkunder, Team 1

%R',".a"W,
avdelinssenhetsleder

S,t-w, f7/^ol2/44
Sven A. Sandberg 

Isaksbehandler



Saksnr: 200606657-6

Vedlegg: 
r

Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluthapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A, 0672 Oslo

Side 5 av 5



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: Vflr ref (saksnr): 200606659-7
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 79, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Avdeling for byggeprosj ekter

Saksbeh: Sven Sandbere

il g 0E1;. 2006
Dato:

Arkivkode: 531

RAMMETILLATELSE HUS C . TRASOPPVEIEN 2C
Svar pA soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkir for igangsetting.

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk like eneboliger i to etasjer med grunnflate pfl 72 kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne ssknaden gielder hus C.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. I godkjennes ssknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskarto utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslis. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
fsr brukstillatelse gis.I tiltegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent fsr brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til soknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsattfsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 vrere tilstede pfi 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 1 5. I 1 .95.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 Ar. Tiltaket mi vere saff i gang innen 3 ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

PIan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

Besoksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord:
Kundesenter:
Telefaks:

02 180 Bankgiro:
23 49 1000 6003.05.s8920
23 49 t0 01
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel

fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pi 3135 kvm.,

mens netto tomt er beresnet til 2950 kvm.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pfl 72 kvm.

Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o%. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og

har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. PA terreng er det vist parkeringsplass for 6
biler. Denne ssknaden gjelder hus C.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplanfra 15.03.2006 (5-4220) hvor den er regulert til byggeomride for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil6,5 meter ogmanehayde inntil9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pA terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum25%o av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslitte bebyggelsen er forsokt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i sA stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med smi volumer som er lagt i grupper pi to
hus. Pi denne miten skapes det ogsi storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen fl ha ivaretatt kravene satt i pbl. 5 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6
og7 vedrarende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 174,5.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfulles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mA tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Foleende tesninser oe kaft er last til grunn tor ttl latelsen

Beskrivelse Iegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 05.05.2006 Us
Utenomhusplan A D-2 02.05.2006 U7

Plan og snitt E1 06.05.2006 U9

asade nor og syd E2-1 06.05.2006 1 /10

asade ost og vest E2-2 06.0s.2006 lnr

a foretak har fatt ent ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
Arkitekt Nils Hausrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal giennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pA 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.

Veiplikt (pbl $ 67):

Soknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avsl6s. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde pL ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pA at eier av Trasoppveien 1, gnr. 143,
bnr. 513, har fitt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 143. bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestAr av hzye hus og
siledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som best6r av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnnv Ude, eier av gnr. 143. bnr. 5I0 og 942, ber om at det blir vurdert 6 gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig soker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pi kun 4,0 m til nabogrense. For 6 sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden skes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medforer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnlttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
monehoyder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser p6 terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pi
23,2oA som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i tr6d med bestemmelsene
i reguleringsplanen

Nir det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring mi dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke

funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,

vil derfor dei nye tiltaket etter etatens mening p6 en harmonisk mite opprettholde neromr6dets

bygningsmessige og byplanmessige karakter, bide med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i

terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor i bli ivaretatt.

Undeihenvisning tifhva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten 6 kunne godkjenne

ssknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver i sortere og behandle

bygg"l og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som

dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfylt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

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

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

uri" uu en slik storrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshindtering i strid med

bestemmelsene.

Igangsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har ff,tt igangsettingstillatelse. Vedtak om

igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkf,r er oppflilt:

1. Dokumentasjon i henhold til gg 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal

foreligge.

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mA foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

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

vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNING SETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

@
P6l Ravnsborg-Gje

St ,^ *a"*/,/tLul
Sven A. Sari$berg t
saksbehandler
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Vedlegg:
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og auleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluthapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A,0672 Oslo
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref:

19 0E5.2006

TRASOPPVEIEN 2C

Inka Eiendom AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolis

Saksbeh: Sven Sandberg Arkivkode: 531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmanns gate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Vir ref (saksnr) : 200 60 6662-g
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

RAMMETILLATELSE HUS D - TRASOPPVEIEN 2C
Svar p& ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilk6r for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72 kvm.

Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23'.2 o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A

og hus F. Pfl terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne ssknaden gielder hus D.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og S 95 nr. 1 godkjennes ssknaden, mottatt Plan-

og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67

avslis. Trasoppveien skal i henhold til ptan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent

for brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i

medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent far brukstillatelse gis.

Det foreligger protester til ssknaden.
Tittaket tillates ikke igangs att fsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystgevedtak 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 ar. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen Llope fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder" Team I

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 10 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 01
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel
fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pA 3135 kvm.,
mens netto tomt er beresnet til 2950 kvm.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt t1123,2 0%. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og
har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. P6 terreng er det vist parkeringsplass for 6
biler. Denne ssknaden gjelder hus D.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er reguleft til byggeomride for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter ogmaneh:ayde inntil 9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pi terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimtm25%o av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslAtte bebyggelsen er forsokt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i sA stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med sm6 volumer som er lagt i grupper pi to
hus. Pi denne miten skapes det ogsi storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen 6L ha ivaretatt kravene satt i pbl. S 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6
og7 vedrarende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 174,5.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfrlles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen m6 tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Fslsende tesninser os kaft er lagt ttl grunn tor tll latesen:

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBB-id

Situasjonsplan A 0s.0s.2006 t / )

Utomhusplan D-2 02.05.2006 U I

Plan og snitt E1 06.05.2006 1/8

Fasade nord og syd E2-l 06.05.2006 r/9
Fasade ost og vest E2-2 06.05.2006 1 /10

Folsende foretak har fitt sodkient ansvarsett i tiltaket:

Orgnr og Navn Beskrivelse

970t48469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg p6 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.

Veiplikt (pbl $ 67):

Soknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avsl6s. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde ph ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr. 143,
bnr. 513, har fitt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

P rotester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 143, bnr. 436 os 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestir av hoye hus og
s6ledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som bestdr av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnnv Ude, eier qv gtr. 143, bnr. 5I0 og 942. ber om at det blir vurdert i gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pi kun 4,0 m til nabogrense. For 6 sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden skes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medforer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utngtelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
monehoyder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pi terreng ved hus A og fire plasser pA terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pi
23,2yo som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i tr6d med bestemmelsene
i reguleringsplanen

N6r det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring m6 dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke

funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,

vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pi en harmonisk mite opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, bide med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i

terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor i bli ivaretatt
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten 5 kunne godkjenne

ssknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver 6 sortere og behandle

bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfult, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom avfallfrabyggetiltaket behandles i shid 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 avfallsh&ndtering i strid med
bestemmelsene.

Igangsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har ffitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfylt:

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

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mi foreligge

4. Forh&ndsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mA foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan p6klages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team 1

@ Suun ta.^
Sven A. Sarilbere
saksbehandler

Pil Ravnsborg
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Vedlegg:

Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og slutfrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:

Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A,0672 Oslo

Side 5 av 5



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: Vflr ref (saksnr) : 200606665 -6
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Saksbeh: Sven Sandbers

Dato: fl g DtS.2006

Arkivkode: 531

RAMMETILLATELSE HUS E. TRASOPPVEIEN 2C
Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

VilkSr for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk like eneboliger i to etasjer med grunnflate pfl 72 Wm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23rZ o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pfl terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne soknaden gielder hus E.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslis. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
for brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent fsr brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til soknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr det foreligger igangseffingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtakav 27.06.97, sak 7425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 1.95.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 ir. Tiltaket m[ vere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.
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Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjektet
Storkunder, Team I

Bessksadresse:
Vahls gate l, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 l0 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 01
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel
fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pi 3135 kvm.,
mens netto tomt er beregnet til 2950 kvm.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pA 72kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o%. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og
har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6
biler. Denne soknaden gjelder hus E.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er regulert til byggeomride for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter ogmanehayde inntil 9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pi terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum25%o av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslAtte bebyggelsen er forsskt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i si stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med smi volumer som er lagt i grupper pi to
hus. Pi denne miten skapes det ogsi storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen 6 ha ivaretatt kravene satt i pbl. g 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6
og7 vedrorende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 1.72,5.
Ansvarlig prosjekterende mA sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mA tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

olsende tesninser os kart er lagt til grunn tbr ttl latesen:

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 0s.0s.2006 l / f

Utomhusplan D-2 J2.45.2006 1t'l

Plan og snitt E1 c6.05.2006 r/8
Fasade nord og syd E2-1 )6.0s.2006 U9
Fasade ost og vest E2-2 06.05.2006 t /10

Fol foretak har f6tt ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
Arkitekt Nils Hausrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan og hoyde. 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 fagomrfldet for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Veiptikt (pbl $ 67):

Ssknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avs16s. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde ph ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr. 143,
bnr. 513, har ffitt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 143, bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestfir av haye hus og
siledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som bestir av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

JohnnvUde,eieravgnr.  I43,bnr.5l0og942, beromatdetbl i rvurdert igieiendommennyadresseda
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pi kun 4,0 m til nabogrense. For i sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden skes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i neromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnyttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
manehayder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pi terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pfl
23,2yo som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i trid med bestemmelsene
i reguleringsplanen

Nir det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring mi dette taq opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pA eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke
funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening p6 en harmonisk m6te opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, bide med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor 6 bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten 6 kunne godkjenne
ssknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver 6 sortere og behandle
bygg"- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte pAlegg vil bli oppfflt, skal godkjennes fsr igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallsh6ndtering, kan Plan- og
bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik wangsmulkt vil minst
vrere av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnAdd med avfallshindtering i strid med
bestemmelsene.

Igan gsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har fbtt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilkir er oppfult:

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

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mA foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

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

PLAN- OG BYGNINGSE,TATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder. Team 1

Pil Rai'nsborg-Gj
avdelinssenhetsleder

S,ap, nar^ol/'u4/
:;ftffillsl"'- I



;. Saksnr:200606665.6

:

Vedlegg:

Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluthapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:

Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A, 0672 Oslo

Side 5 av 5



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OsI-o

Deres ref: Vir ref (saksnr) : 200606669 -6
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Saksbeh: Sven Sandberg

Dato: 
nglirs,2006

Arkivkode:531

RAMMETILLATELSE HUS F. TRASOPPVEIEN 2C
Svar pA ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. tike eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72 kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23..2 o/o,Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pfl terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne ssknaden gielder hus F med felles
garasjeanlegg for 4 biler i kjeller.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og S 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Soknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslfls. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
fsr brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vaere opparbeidet og godkjentfsr brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til ssknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsattfar 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, skal alltid vrere tilstede piL byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtakav 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 ir. Tiltaket mi vrere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved soknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.
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Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

Bessksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 l0 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 01
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel

fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pi 3135 kvm',

mens neffo tomt er beregnet til 2950 kvm.

Soknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72kvm.

Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt t1123,2 0/0. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og

har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6

biler. Denne ssknaden gjelder hus F med felles garasjeanlegg for 4 biler i kjeller.

Godkjenninger:
for tillatelse

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er regulert til byggeomride for

boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil6,5 meter og monehoyde inntil9,0 meter.

For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pi terreng skal medregnes i

bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum25o/o av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.

Den foresl6Ltte bebyggelsen er forsokt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i si stor

grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med sm6 volumer som er lagt i grupper pi to

hus. PA denne mAten skapes det ogs6 stsrre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen i ha ivaretatt kravene satt i pbl. g 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6

og7 vedrarende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene'

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 172,5.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mA tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Folsende tegninqer og kart er lagt tt

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 05.05.2006 l t5

Utomhusplan D-2 02.05.2006 U7

Plan og snitt EI 06.05.2006 1/8

Fasade nord og syd E2.I 06.05.2006 U9

Fasade sst og vest E2-2 06.05.2006 l /10

sl de foretak har fatt nt ansvarsreft i tiltaket:

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
ArkitektNils Hauerud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2
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Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p6Lvisning skal giennomfsres av

kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pfl 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.

Veiplikt (pbl $ 67):

Ssknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avslis. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde ph ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr. I43,
bnr. 513, har ff,tt samme pAlegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg. eier av gnr. 143, bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen best6r av hoye hus og
siledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som bestir av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnnv Ude, eier av gnr. 143, bnr. 5 I 0 oe 942, ber om at det blir vurdert A gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pA kun 4,0 m til nabogrense. For i sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden okes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mA flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromr6det er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnyttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
monehoyder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pA terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pi
23,zoh som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i trid med bestemmelsene
i reguleringsplanen

Nir det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring mi dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke
funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pi en harmonisk mite opprettholde neromrfldets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, b6de med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor i bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten 6 kunne godkjenne
ssknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pilegges tiltakshaver & sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshfindtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfrlt, skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

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 tvangsmulkt vil minst
v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshandtering i strid med
bestemmelsene.

Igangsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har fhtt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilkir er oppfflt:

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

2. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall m& innsendes for godkjenning.

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) m& foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

?mR*a'
avdel ingsentretsteOer /

Su,wn
Sven A. Sar$berg
saksbehandler
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Vedlegg:
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasj on om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude; Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A, 0672 Oslo



Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: VAr ref (saksnr): 200606672-tJ
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: lnka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Saksbeh: Sven Sandbers

I g u[$. 200b
Dato:

Arkivkode:531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19, 0182 OSLO
Adresse: @vre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE HUS G. TRASOPPVEIEN 2C
Svar p6 soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilk6r for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer med grunnflate pfl 72 kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o/o.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pfl terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne ssknaden gielder hus G.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. L godkjennes soknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Ssknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avslfls. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
fsr brukstillatelse gis.I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vare opparbeidet og godkjent for brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til soknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsztt fsr det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 tilo skal alltid vrere tilstede pfr byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220,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 ir. Tiltaket mi vere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

02 180 Bankgiro:
23 49 t0 00 6003.05.58920
23 49 10 0 l
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel
fra Trasoppveien. Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pi 3135 kvm.,
mens netto tomt er beresnet til 2950 kvm.

Ssknaden:

Soknaden omfaffer oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72kvm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 o%. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og
har saltak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. Pi terreng er det vist parkeringsplass for 6
biler. Denne ssknaden gjelder hus G.

Godkjenninger:

Folsende tesni ka il for tillatelg r og Kan er last u

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 05.05.2006 U5
Utomhusplan D-2 02.05.2006 U7
Plan og snitt E1 06.05.2006 t/8
Fasade nord og syd E2-1 06.05.2006 U9
Fasade ost og vest E2-2 06.05.2006 1 /10

olsende fbretak har f'itt sodkient ansvarslett i tiltaket:

Orgnr og Navn Beskrivelse

)70t48469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/IGR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (3-4220) hvor den er regulert til byggeomride for
boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter ogmanehoyde inntil 9,0 meter.
For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pi terreng skal medregnes i
bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum25Yo av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en
plass, skal ligge pi terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger.
Den foreslitte bebyggelsen er forsskt utformet slik at det skal ivareta nabobebyggelsens karakter i si stor
grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med smi volumer som er lagt i grupper pi to
hus. Pi denne miten skapes det ogs6 storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens
mening anses prosjekteringen hhaivaretattkravene satt i pbl. S 74.2 samt reguleringsbestemmelsenes $$ 6
og7 vedrarende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering :

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastseffes til kote 772,5.
Ansvarlig prosjekterende mA sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfulles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.
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Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p6rvisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk 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.

Veiplikt (pbl $ 67):

Ssknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avsl6s. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde phca.70 m.. Det gjores oppmerksom pi at eier av Trasoppveien 1, gnr.143,
bnr. 513, har fittt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier av gnr. 143, bnr. 136 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestar av haye hus og
s6ledes ikke ivaretar tilpasning til strsket som bestar av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnnv Ude, eier av gnr. 143. bnr. 510 og 942, ber om at det blir vurdert i gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

PIan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pA kun 4,0 m til nabogrense. For 5 sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden skes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mi flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nreromridet er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnyttelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
monehoyder.

Nodvendig parkering er lagt i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser pA terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pi
23,2%o som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogsi i trid med bestemmelsene
i reguleringsplanen

NAr det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring m6 dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pi eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke

funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pfl en harmonisk mAte opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, bide med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor i bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten i kunne godkjenne
ssknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pfllegges tiltakshaver fl sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshflndtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli opp$'lt, skal godkjennes fsr igangsettingstillatelse kan gis.

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 tvangsmulkt vil minst
v6re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppn6dd med avfallshf,ndtering i strid med
bestemmelsene.

Igangsettingstillatelse: . - "

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har faff igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilk6r er opp$'lt:

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

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

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mi foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

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

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggepro sj ekter
Storkunder, Team 1

;(,-
Si|u,^ ta^ol/'U41
Sven A. Sanfrerg I 

.
saksbehandler
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Vedlegg:
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluthapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A,0672 Oslo
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Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
01s7 OsI.o

Deres ref: VAr ref (saksnr): 20060667 4-7
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Iiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Saksbeh: Sven Sandberg

r1 g $rs" ?0s0
Dato:

Arkivkode: 531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate L2,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATBLSE HUS H. TRASOPPVEIEN 2C
Svar pA ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

Soknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72l<vm.
Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt til23,2 oh.Det er vist garasje for 4 biler under hus A
og hus F. Pfl terreng er det vist parkeringsplass for 6 biler. Denne soknaden gielder hus H.
I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 litra a og $ 95 nr. 1 godkjennes ssknaden, mottatt Plan-
og bygningsetaten den 07.06.2006. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.
Soknad om dispensasjon fra kravet til veiopparbeidelse i henhold til plan- og bygningslovens $ 67
avsliLs. Trasoppveien skal i henhold til plan- og bygningslovens $ 67 vrere opparbeidet og godkjent
for brukstillatelse gis. I tillegg skal regulert felles avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen i
medhold av plan- og bygningslovens $ 76a vrere opparbeidet og godkjent fsr brukstillatelse gis.
Det foreligger protester til soknaden.
Tiltaket tillates ikke igangsatt far det foreligger igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan 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 tilo skal alltid vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220,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 ir. Tiltaket mi vrere satt i gang innen 3 6r, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

I ' : : : : :
r  t f  I  r  r  r  r
a a ! 1 r r r
I  r  f l r r

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 l0 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 10 01
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Byggetomten:

Eiendommen ligger inneklemt mellom andre eiendommer og har atkomst via en regulert felles avkjorsel

fra Trasoppveien Den er ubebygget og har liten eller ingen vegetasjon. Brutto er tomten pi 3135 kvm.,

mens netto tomt er beregnet til 2950 kvm.

Soknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av i alt 8 stk. helt like eneboliger i to etasjer med grunnflate pi 72kvm.

Bebygd areal (BYA) for samtlige hus er oppgitt trl23,2 o/0. Husene er vist oppfort i trekonstruksjoner og

har ialtak. Det er vist garasje for 4 biler under hus A og hus F. PAL terreng er det vist parkeringsplass for 6

biler. Denne ssknaden gjelder hus H.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

For eiendommen gjelder reguleringsplan fra 15.03.2006 (S-4220) hvor den er regulert til byggeomride for

boliger med inntil 24%bebygd areal (BYA), gesimshoyde inntil 6,5 meter ogmanehayde inntil 9,0 meter'

For hus med flate tak tillates gesimshoyde inntil 7,0 meter. Parkeringsplasser pAL terreng skal medregnes i

bebygd areal (BYA) med 18 kvm. pr. plass. Minimum25%o av parkeringskravet pr. tiltak, dog minst en

plass, skal ligge pA terreng.

Estetiske krav:

Den omkringliggende bebyggelsen er mangeartet med hensyn til takvinkel, volum, vindustyper og farger'

Den foreslitte bebyggelsen er forsskt utformet slik at det skal ivaretanabobebyggelsens karakter i sA stor

grad som mulig. Derfor er det valgt frittliggende eneboliger med sm6 volumer som er lagt i grupper pi to

hus. PA denne m6ten skapes det ogsi storre rom mellom gruppene av hus. Etter Plan- og bygningsetatens

mening anses prosj ekteringen 6 ha ivaretatt kravene satt i pbl. 5 7 4.2 samt reguleringsbestemmelsenes $ $ 6

og7 vedrorende god estetisk utforming.i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant topp grunnmur fastsettes til kote 174,5.
Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan opp$lles, kfr.

godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mA tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

ket:l l

Folsende tesninser os kart er lagt til grunn fbr tillatelsen

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan A 15.05.2006 1t5

Utomhusplan D-2 J2.05.2006 U7

Plan og snitt I 06.05.2006 1/8

Fasade nord og syd E2-1 06.0s.2006 l19

asade sst og vest E2-2 06.05.2006 Ut0

g fbretak har t'att k ansvarsrett l tllta

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk tiltaksklasse 2



Saksnr: 200606674-7 Side 3 av 5

Dette tiltak krever p&visning av beliggenhet i plan og hoyde. 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 oppm6lingsteknisk prosjektering skal fagomridet for PROAGR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Veiplikt (pbl $ 67):

Ssknad om dispensasjon fra kravet til opparbeidelse av Trasoppveien avslis. I medhold av plan- og
bygningslovens $ 67 gis krav om opparbeidelse av Trasoppveien fra kryss med Stordamveien frem til
felles avkjorsel i en lengde ph ca.70 m.. Det gjores oppmerksom pA at eier av Trasoppveien 1, gtr. 143,
bnr. 513, har fatt samme pilegg om veiopparbeidelse. Det bes derfor om at det tas kontakt med eieren av
denne eiendommen slik at veiopparbeidelsen kan koordineres.
Samtidig gis det i medhold av plan- og bygningslovens $ 67a krav til opparbeidelse av regulert felles
avkjorsel fra Trasoppveien frem til eiendommen. Se forovrig eget brev ang. krav til veiopparbeidelse.

Protester/bemerkninger:

Det foreligger folgende protester/bemerkninger:
Morten Berg, eier ov gnr. 143, bnr. 436 og 956, uttaler at den foreslitte bebyggelsen bestir av hoye hus og
siledes ikke ivaretar tilpasning til stroket som best6r av lave hus. Hus D og H som ligger 4 m fra hans
grense vil gi stor "gjenboereffekt". Hus H vil dessuten kunne gi reduserte solforhold for hans eiendom.
Det bes derfor om at hus G og H trekkes lenger vekk fra grensen mot hans eiendom.

Johnnlt (lde, eier av wr. 143, bnr. 510 og 942, ber om at det blir vurdert dL gi eiendommen ny adresse da
eksisterende adresse og nummerering er rotete.

Ansvarlig sskers/tiltakshavers kommentarer til protester:

Ansvarlig ssker anser flytting av hus G og H som uheldig og kan ikke akseptere dette.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Hus D og H har knappe avstander pi kun 4,0 m til nabogrense. For i sikre at avstandene her vil bli holdt
vil man kreve at avstanden skes med min. 0,5 m slik at avstanden blir 4,5 m. Dette medfsrer at Hus C og
G mfl flyttes tilsvarende. Slik Plan- og bygningsetaten ser det vil dette kunne la seg gjore uten altfor store
problemer. Det vises i denne forbindelse ogsi til bemerkning fra nabo Morten Berg.

Bebyggelsen i nrromr&det er ikke ensartet og har forskjellige takformer. Slikt sett vil de nye husene med
saltak kunne aksepteres. Utnyftelsen er i henhold til reguleringsbestemmelsene Det samme er gesims- og
manehoyder.

Nodvendig parkering er lagl i et felles garasjeanlegg under hus A og F med til sammen 8 plasser samt fire
parkeringsplasser p6 terreng ved hus A og fire plasser pi terreng ved hus G. Bebygd areal BYA er pf,
23,20 som er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Utearealene er ogs6 i trid med bestemmelsene
i reguleringsplanen

Nir det gjelder bemerkningen fra Johnny Ude om adresseendring m6 dette tas opp som egen sak med
etatens GAB-avdeling.
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Det er foretatt arkeologisk utgraving pflL eiendommen. Etter opplysninger fra Byantikvaren er det ikke
funnet fornminner i grunnen.

Tiltaket har gode arkitektoniske kvaliteter, og da eiendommen som nevnt ikke ligger i et ensartet omride,
vil derfor det nye tiltaket etter etatens mening pi en harmonisk mflte opprettholde nreromridets
bygningsmessige og byplanmessige karakter, biLde med hensyn til stsrrelse/volum og plassering i
terrenget. Reguleringsbestemmelsenes $ 7 synes derfor i bli ivaretatt.
Under henvisning til hva som er nevnt foran i saken finner Plan- og bygningsetaten 5 kunne godkjenne
soknaden..

Avfall:

Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pllegges tiltakshaver i sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshindtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli opp$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 storrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd med avfallshiLndtering i strid med
bestemmelsene.

Igan gsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har ffitt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke fattes fsr folgende vilkir er oppfflt:

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

2. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall miL innsendes for godkjenning.

3. Godkjent avkjorselsplan (kfr. vl $$ a0-a3) mi foreligge

4. Forhindsuttalelse fra vann- og avlopsetaten mi foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan piklages. Frist for 6 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team I

?4'&
PAI Ravnsborg-Gj
avdelinsse

W a:u'r-^ratu*lh-'L44
/ ,/ Sven A. Saddberg 

I( saksbehandler
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Vedlegg:
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling

: 
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)
Emil Johnny Ude, Trasoppveien 4 A, 0671 Oslo
Morten Berg, Hellerudveien 33 A, 0672 Oslo
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