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RAMMETILLATELSE - VARDEHEIMVEIEN 13
Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for igangsetting.

For ovennevnte eiendom sskes det om oppforing av tre tomannsboliger.
Denne rammetillatelsen gielder folgende saker:
204706727 (hus A-B)
200706726 (hus C-D)
200706730 (hus E-F)
BRA for hver av tomannsboligene er 274 m2.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 a og $ 95 nr. I godkjennes soknaden, mottatt PIan- og
bygningsetaten den 05.06.2007, med revideringer mottatt 06.11,2007. Det vises for ovrig til
ssknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan.

I medhold av plan- og bygningsloven $ 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs $ 67
vedrsrende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierkbring foreligger. Det gis ogsi
dispensasjon for avstand til vei.
I henhold til vegloven SS 40 - 43 godkjennes avkjorselsplanen. Se vilkir.

Det foreligger protester til soknaden.

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 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
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 1.95.

Plan- og bygningsetaten Bessksadresse:
Avdeling for byggeprosjekter Vahls gate 1, 0187 Oslo
Enhet for Plan og Nering - Apen by

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Postadresse: Telefaks: 23 49 l00l



Saksnr: 200706727 -lI Side 2 av 5

Bortfall av tillatelse:

En tillatelse gjelder i 3 ir. Tiltaket mi vrre satt i gang innen 3 Ar, ellers faller tillatelsen bort. Ved ssknad

etter g 93 begynner fristen illape fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Ssknaden:

Ssknaden omfatter oppfering av tre tomannsboliger over tre plan pf, ovennevnte eiendom. Atkomst vil

vpre fra Vardeheimveien, og det er tegnet inn biloppstillingsplasser og garasjer. Egne soknader for

garasjer ventes innsendt. BRA for hver av tomannsboligene er 274 fit', og en tomteutnyttelsen ph23,8 Yo

BYA.

Godkjenninger:

Itaket.

Gjeldende plangrunnlag:

Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Reguleringsplan for sm6husomrider i Oslos ytre by - S-

4220,vedtatt l5.03.2006,ogerregulerttilbyggeomrideforboliger.Maksimalutnyttelse erph24%o BYA.

Byggetomten:

Tomten ligger pi Hoybrflten i bydel Stovner nordost i Oslo. Tomten er tilnermet flat ved Vardeheimveien,

og skriner noe opp mot vest og sor. Omridet er et veletablert boligshsk med mye frittliggende smihus
best6ende av eneboliger, tomannsboliger og noen stsrre volumer flermannsboliger og rekkehus. Det har

tidligere ligget en bolig sorvest pi eiendommen, som det kun er en ruin igien av. Vegetasjonen piL tomten

karakteriseres som kratt.

Estetiske krav:

Tomannsboligene har en tradisjonell stil, med stf,ende panel, hjornekasser og tverrgiende etasjeskille, med

oppdelte vindusflater og saltak med takopplsft. Omridet brrer ikke preget av noen utpreget enhetlig stil,

og utformingen av nrerliggende bebyggelse varierer i takvinkler, material- og fargebruk. Omsskte boliger
anses som tilstrekkelig tilpasset bygningene i naromridet. Plassering og orientering pfl tomten er i trid

med omrfldets bebyggelsesstruktur. Terrengbearbeidelsene anses som tilfredsstillende. Se for ovrig Plan-

og bygningsetatens samlede vurdering. Tiltaket anses fl tilfredsstille esfetiske krav som stilt i plan- og

bygningslovens $ 74.2 og reguleringsbestemmelsene $ 7,bhde i forhold til seg selv og i forhold til

omgivelsene.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som overkant gulv forste etasje og fastsettes til kote 177,6 for hus A-8, kote

177,2 for hvs C-D og kote 179,7 for hus E-F.

F kart er til fbr tillatelsen

Beskrivelse feqninqsnr Dato PBE- id

Situasjonsplan D1 8/4

Utomhusplan D2 20.o9.2007 8/s
Avkiorselsplan 13 avkjorselsplan B/6

Planer og snitt E .1 19.09.2007 Bl7

Fasade vest og ost E.2-T L9.O9.2007 B/B

Fasade nord og syd E .2 -2 19.09.2007 B/s

slgende foretak har fbtt ansvarsrett r tt

Orgnr og Navn Beskrivelse

970L48469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og byggeteknikk, tiltaksklasse 2
.e"' ru $ Izsfn ̂
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Ansvarlig prosjekterende mAL sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppfflles, kfr.
godkjent av$orselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pdLvisning skal gjennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppmfllingsteknisk 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 oppmfllingsteknisk prosjektering skal fagomridet for PRO/tr(PR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfr vegloven $$ a0 - a\ ph folgende vilkir:
o Avkjsrselen skal vrere opparbeidet i henhold til godkjent plan far midlertidig brukstillatelse eller

ferdigattest gis.
o Brukeren av avkjorselen er pliktig til i vedlikeholde avkjorselen, slik at kravet til fri sikt

opprettholdes. Jfr. Vegloven $ 43.
r Det er ikke tlllaff e lede overflatevann ut pA offentlig vei.
o Ved etablering av avkjorsel over groft, er ssker pilagli sikre drenering ved fl etablere rar i groft,

eller annet som sikrer vanngj ennomstromningen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rsr mi utfsres i henhold til Samferdselsetatens

nortner.

Protester/bemerkninger:

Fra Astrid Vaggestein Andersen i forbindelse med fsrste innsendte ssknad: Vedr. avstand til nabogrense:
Krever at ogsi happ ligger"minst_4 m fra.
Samlebrev fra fem naboer:
o Motsetter seg dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av Vardeheimveien.
o Motseffer seg dispensasjon for avstand til Vardeheimveien pga stor trafikk og bussholdeplass ved

eiendommen.
o Det er en dam pi tomten, naboer er bekymret for fukt i (ellere pi nedenforliggende bygninger ved

igiennfrlling.
o Forutsetter at gjeldende reguleringsbestemmelser folges og at det tas hensyn til gesims- og

monehoyder i skrAnende terreng, samt viser til $ 9 i smihusplanen.

Ansvarlig sskerc/tiltakshavers konmentarer til protester:
Utvendig trapp ligger tre meter fra nabogrensen, dette tillates i henhold til teknisk forskrift $ 4.3 og vanlig
saksbehandlingspraksis.
Det er ikke riktig at bygningene er for hoye. Maks gesims/mone kan vere 6,5 I 9,0 meter. Omsskt
bebyggelse har tilsvarende 5,88 / 8,23 for hus A-B. Det er overvannsproblematikk knyttet til eiendommen
i det omridet som er avsatt til parkering. Dette er forhold som normalt vil lsse seg i forbindelse med at
ledningsnett nedlegges. Naboene har definert overvannsproblemet som et tjern,

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:
Trappen er kun en meter dyp, og i veiledning til teknisk forskrift (mars 2007) $ 4-3 angis det at'Ndr
bygningen har mindre utspring, inntil 1 m dype, miles avstanden fortsatt fra fasadelivet.
Gjeldende reguleringsbestemmelsers $ t heter "Bevaring av strandlinje mot sjo og vassdrag." Det er ikke
registrert vassdrag eller andre vann i vire kartverk, og heller ikke i oversikten over historiske bekkelop.
Hindtering av overvannsproblematikk ivaretas i teknisk forskrifts kapittel XI.
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Uttalelser fra annen myndighet:

Byantikvaren (Brev av 20.12.2007 til INKA Eiendom AS): Arkeologisk registrering ble gjennomfort

10.12.2007. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Undersskelsesplikten er oppfi'lt

og Byantikvaren har ingen videre merknader vedrsrende fredete kulturminner.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med arealplanen og er avhengig av dispensasjon for 6 kunne fr rammetillatelse. Plan- og
bygningslovens, PBL $ 7 gir mulighet til S dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det
foreligger srerlige grunner. For at lowilkAret "sarlige grunner" skal vare oppfult, mi det foreligge

spesifiserte, klare grunner som etter en n&nnere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn
bestemmelsene skal ivareta.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 er det sskt om dispensasjon fra krav om opparbeidelse av
regulert vei, og dispensasjon vedrsrende avstand til vei. Plan- og bygningsetaten konkluderer med at det
foreligger srerlige grunner som taler for i kunne gi den omsskte dispensasjon etter plan- og
bygningslovens $ 7.

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

Det gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven $ 29 slik at byggverket hus A-B kan plasseres
9,0 m fra midt regulert Vardeheimveien, og byggverket hus C-D kan plasseres 9,3 m fra midt regulert
Kleiva.
Begrunnelse: Veglovens avstandsbestemmelser anses for bvnre en integrert del av reguleringsplanen der
denne ikke setter egne grenser. Hensynet bak avstandsreglene er i fsrste rekke f, hindre oppforing av tiltak
som vil vrere til vesentlig ulempe for trafikk, trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljoet pi eiendommen.
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at den omsskte plasseringen kommer i strid med disse hensyn da
tiltaket holder den avstand til veien som er vanlig i strsket. Bebyggelsen rett sor ligger enda n&nnere
regulert Vardeheimveien enn omsokte tiltak. Plan- og bygningsetaten finner pi denne bakgrunn at det
foreligger srerlige grunner for dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Tiltaket tilfredsstiller reguleringsplanens krav til tomteutnyffelse, hoyder, uteoppholdsateal, plassering og
utforming. Tiltaket gir etter etatens oppfatning, en tilfredsstillende losning pfl plassering av bebyggelse, og
er i tr&d med den samlede plan- og bygningslov og kan god$ennes. Dispensasjonen i denne saken er en
forutsetning for oppforing av boligene.

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 avfallshflndtering, som
dokumenterer at nevnte pilegg vil bli oppfflt, skal godkjennes for 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 avfallshandtering i strid med
bestemmelsene.
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Igangsettin gstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt for ansvarlig ssker har fttt igangsettingstillatelse. Vedtak om
igangsettingstillatelse kan ikke faffes 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 mi innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklering (kfr pbl $ 67) mi foreligge.

4. Forhindsuttalelse og tinglyste rettigheter i forbindelse med vann. Se vedlegg vann.

5. Ssknad for garasjer som vist mi foreligge.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan paklages. Frist for i klage er satt til he uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.
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Une Kridtin Hofghard
saksbehandler

Kopi til:

Tiltakshaver (med fakfura uten vedlegg)

Protesterende parter: (Vedlegg: Kun orientering om klageadgang)
Tomas Bjerke, Vardeheimveien 14 B, 1088 Oslo
Hjordis Solberg, Vardeheimveien 14 C, 1088 Oslo
Astrid V. Andersen, Vardeheimveien 15, 1088 Oslo
Helge Solberg, Vardeheimveien 14 A, 1088 Oslo
Petter Struksnres, Vardeheimveien l l B, 1088 Oslo
Eva Augestad, Vardeheimveien 16 A, 1088 Oslo
B. W. Bjom, Vardeheimveien 15 B, 1088 Oslo

Vedlegg:

Veierklrring til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning
Vannteknisk vedlegg
Forskrift om produksj onsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang



Fsdselsnr.

VBIERKL.4RING

ORIENTERING

I anledning byggesak piL eiendommen har Plan- og bygningsetaten gitt midlertidig dispensasjon fra
gjeldende plan- og bygningslov (pbl) $ 67.1 forutsatt at det blir tinglyst erklrring vedrsrende tomtas
veiplikt, jfr. pbl $ 7.

Vedlagt oversendes 2 eksemplarer av erkleringen som undertegnes av ljemmelsinnehaver pfl nederste
linje. Eventuell fester undertegner pi nest nederste liqje. Den som begjrerer tinglysing, mi i folge Statens
kartverk pi,JJarc fudselsnr./organisasjonsnr. overst til venstre pi erklrringen.

Erklrringene (2 eks.) innleveres eller sendes til:

Postadresse: Statens kartverk, Tinglysningen, 3507 ffunefoss
Besoksadresse: Kattverksve ien 2I , I{onefoss
Telefon: 32 11 88 00
Internetf www.tinglysing.no
e-mail: tinglysing@statkart.no

Etter tinglysningen vil vedkommende fh tilsendt ett eksemplar av erklreringen samt faktura. Det tinglyste
eksemplaret mi videresendes til Plan- og bygningsetaten.

Vedrsrende gebyrets stsrrelse tas kontakt med Statens kartverk.



Fodselsnr./Orgnr.

ERKL,tsRING

Vedrsrende gnr 107 bnr 149 i Oslo. Vardeheimveien 13. Saksnr.: 200706727.

1. Jeg er kjent med at direktsren for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i hht. plan-
og bygningslovens $ 7 i forbindelse med utskillelse/bebyggelse av ovennevnte eiendom,
har giort unntak fra plan- og bygningslovens $ 67 pe folgende vilkir:

Kleiva godkjennes nir den er opparbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser. Vardeheimveien godkjennes inntil videre i sin nivrerende bredde.

Jeg er kjent med at kommunen nfrr som helst kan trekke denne dispensasjonen tilbake
med den virkning at jeg da ffir plikt til i opparbeide vei til og langs den side av tomta
hvor den har sin atkomst. Dersom dispensasjonen trekkes tilbake, forplikter jeg meg til
pii egen bekostning fl legge ut veien i en bredde av inntil 10 meter med nsdvendig tillegg
for fflling og skjrering.
PiL tilsvarende mite forplikter jeg meg til 6 opparbeide veien til en effektiv veibredde av
inntil 6 meter, og i den standard som gjelder for godkjenning av vei i Oslo kommune.

2. Hvis arbeidet ikke blir utfsrt som piiagf, skal kommunen ha reff til i opparbeide eller la
andre opparbeide veien. Er det stillet sikkerhet etter pkt. 1 ovenfor, skal kommunen
kunne disponere sikkerheten til dette formil.

3. Jeg godtar de forpliktelser som er nermt under pkt.1 og2 og disse piheftes eiendommen
som grunnbyrde.

4. Jegforplikter meg til fl overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nsdvendige veigrunn
i en bredde av inntil 10 meter med bruksrett til skjerings- og fiillingsarealer. Den
n&nnere avgrensing fastsettes pi bindende mflte av Plan- og bygningsetaten.
Kommunens eiendomserverv er betinget av at veien er opparbeidet og godkjent av
kommunen.
Erklrering fra direkten i Samferdselsetaten i Oslo om at opparbeidelsen har fimnet sted
skal godtas som tilstrekkelig bevis for at betingelsene for eiendomservervet er oppfrlt.
Jfr. tinglysningslovens $ 14, annet ledd.

den 20....

Fsdselsm.

Som hjemmelsinnehaver samtykker jeg i at erklreringen blir tinglyst pi
eiendommen.

, den 20....
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AVFALL . VT]RDERT . VARDEHEIMVEIEN 13

Manglene under mi vare avklart fsr tillatelse/igangsettingstillatelse k44 gis.

Avfallsplan
Avfallsplan mi innsendes for godkjennelse. Blankett 88-7110 skal benyttes i Oslo kommune.

I prosjekt med flere ssknader som har felles tiltakshaver og avfallshindtering skal det sendes inn felles
avfallsplan, miljosaneringsrapport og/eller tiltaksplan. Innsendt dokumentasjon skal merkes med alle
bersrte saksnummer. Hvis rive- og oppforingsarbeidene er delt i flere ssknader, skal det utarbeides en
avfallsplan for rivearbeidene og en avfallsplan for oppforingsarbeidene.

Det vises for ovrig til retningslinjer for behandling av BA-avfall i Oslo kommune, blankett 88-7130. Alle
blanketter er tilgjengelige pi www.bygsesak.com. Trykk deg inn pi Oslo kommune og velg
"Avfallsbehandling" under innholdsfortegnelsen eller "Maler" i menyen p6,hoyre side. Blankettene kan

S'lles ut digitalt ved i klikke pi Word-ikonet sverst ihoyre hjorne pi blankettene.

Bessksadresse:
Vails gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

E-post: postrnottak@
pbe.oslo.kommune.no


