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TILLATELSE ETT TRIIIN - VARDEVEIEN 4A

Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Ssknaden omfatter oppforing av ny enebolig med bruksareal pfl 190 m2.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 a og 95 nr. 1 godkjennes soknaden, mottatt Plan- og
bygningsetaten den 06.02.2008 og revidert den25.02.2008. Det vises for ovrig til ssknadens vedlagte
tegninger, utsnitt av reguleringskart og ansvarsretter og utomhusplan.

I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs $ 67
vedrsrende veiplikten.

Det foreligger ikke protester til ssknaden.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser tilo skal alltid vrere tilstede pi 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
forskriftombehandlingavproduksjonsavfall,vedtattiOslobysfyre 15.11.95.

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 6r. Tiltaket mA vere satt i gang innen 3 tr, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad
etter $ 93 begynner fristen hlape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

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

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23491000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 10 01
E-post. postmottak@ Organisasjonsnummer
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Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppforing av ny enebolig med bruksareal pn 190 mt. Etter vir beregning av %BYA

etter de opplysningeirri tr* 6tt, ei grad av utnytting skt til i vere %BYA 23,83yo' Maksimal tillatt

o/oBYA er 24o/o.

Godkjenninger:
for tillatelsen:

iltaket:

Gjeldende plangrunnlag:

I henhold til reguleringsplan fra dato 15.03.2006 ( 5-4220) er eiendommen regulert til byggeomrider for

boliger. Maksimal tillatt %BYA et 24Vo.

Byggetomten:

Byggetomten er sydvest og nordost vendt. Den skriner ned mot nordost og har innkjorsel fra Vardeveien'

Estetiske krav:
plan- og bygningslovens $ 74 nr.2 ogreguleringsbestemmelsenes $ 7 kommer til anvendelse ved

vurderiig ai tittut"ts kvaiiteter. ehn- og bygningslovens g 74 nr. 2 inneholder to elementer nflr det gjelder

Faloendc feoninoer/fnto os kart er last tt

Beskrivelse Iegningsnr Dato lrer-io

Snitt tegning og plan kjeller, l',2. og loft etasje'

Fasadetegninger mot nord sst og syd vest

Fasadetegninger mot nord vest og syd ost

E-1
F.-2.1
82.2

15.12.2007 Et4

Utomhusplan 25.02.2008 4t4

Situasjonsplan
4t9

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
ArkitektNils Haugrud

SOK, PRO og KPR- tiltaksklasse 2. Ansvarlig soker,
prosjekterende, kontroll for prosjeklering av arkitektur og

byggeteknikk, tiltukt

972419761
Oslo Oppmiling AS

PRO og KPR- tiltaksklasse 3. Ansvarlig prosjekterende og

kontroll for oppmilteknisk prosj eklering, tiltaksklasse 3'

UTF og KUT- tiltaksklasse 2. Ansvarlig utfsrende og kontroll

for plassering, utstikking uri tiltuk, tiltuksklass*

)37684975
Sentrum ror As

PRO, KPR, UTF og KUT- tiltaksHasse 2 Answlig
prosjetferende og kontroll for prosjektering, utforende og
kontroll for utforing av rorinstallasjoner, tiltaksklasse 2'

987756292
EmblaBygg AS

PRO, KP& UTF og KUT- tiltaksklasse 1. Ansvarlig
prosjekterende og kontroll for prosjeklerlng av byggeteknikk'

utforende og kontroll for utforing av bygninger og

installasjoner, tiltaksklasse 1.

)90097305
Grunnmur AS

PRO, KPR, UTF og KUT- tiltaksklasse 1. Ansvarlig
prosjeklerende og kontroll for prosjektering, utforende og

koniroll for utforing avkjeller og gru!rynurJrltaksklasre l'
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vurdering av estetikk. Tiltaket skal tilfredsstille rimelige skjonnhetshensyn bide i forhold til seg selv og i
forhold til sine omgivelser for 6 kunne godkjennes.

Det omsskte tiltaket er enebolig med inngang pi fasade mot syd ost. Omridet er ikke enhetlig nir det
gjelder bebyggelsesstruktur og avstand til vei. Eksisterende bebyggelse i naromridet har ensartet storrelse,
volum, lengde, grunnflate. Saltak formen karakteriserer forholdsvis neromr6det samt den eksisterende
tomannsboligen pfi tomten.
Den omsskte eneboligens fasadeinntrykk, volum og takutforming er i samspill med eksisterende
neromride. Det er lagt vekt pi materialbruk og tilpassing til omgivelsene.

Tiltaket anses 6 ha ivaretatt kravene satt i plan- og bygnings lovens $ 74.2 vedrarende estetisk utforming.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen er definert som sokkelhoyde og fastsettes til kote + 169,8.
Dette tiltak krever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og b1'gningsetaten.

Avkjerselsplan:

ergodkjent (kfrvegloven $$ a0 -a3)pe folgende vilkir:
o Avkjsnelen skal vare opparbeidet i henhold til godkjent plan for brukstillatelse gis.
o Brukeren av avkjorselen er pliktig til i vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

opprettholdes. Jfr. Vegloven $ 43.
o Det er ikke tillafth lede overflateva-nn ut pi offentlig vei.
. Ved etablering av avkjorsel over groft, er soker pilagt 6 sikre drenering ved 6 etablere rar i graft,

eller annet som sikrer vanngj ennomstrom ni n gen.
r Evenfuell nedsenking av kantstein og legging av rsr mA utfsres i henhold til Samferdselsetatens

norTner.

Uttalelser fra annen myndighet:

Det foreligger uttalelse far Byantikvaren datert 10.01.2008: Byantikvaren vil ikke kreve en arkeologisk
registrering.
Det foreligger uttalelse fra vann- og avlopsetaten VAV datert 14.01.2008: Igangsettingstillatelse/tillatelse
til tiltak kan anbefales.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelser:

Vurderte forhold i VAVs forh6ndsuttalelse skal fslses.

Dispensasjoner:

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, PBL $ 67 vedr. veiplikten, opparbeidelse av
Vardeveien.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Plan- og bygningsetaten finner at omsskte tiltak er gjennomforbart innenfor plan og bygningsloven med
tilhsrende forskrifter og vedtekter og kan godkjennes.
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Avfallsplan:

Kravet for forenklet avfallsplan faller bort, jfr. ny forskrift og endrede rutiner i behandling av avfallsplaner

som trer i kraft fra 01.01.2008.

Kontroll:
Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomfart og dokumentert slik som fastsatt

i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Awik skal registreres, beglunnes og om nodvendig skal det
gi ennomfores omprosj ektering.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produklsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.
Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke inneberer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

N6r tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hflndblad
88-4010 skal vedlegges.

Klageadgang:

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

Vedlegg:

Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
H6ndblad 88-4010
Informasjon om elekironisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekler
Enhet for Enklere saker

Dette dokumentet er godkient elektronisk av:

Thikra Shuber - Saksbehandler
Na Stephunsen - Enhetsleder
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