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Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

RAMMETILLATELSE . VENASVEGEN 14
Svar pi soknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93.

Vilkar for i

Ssknaden omfatter oppforing av en tomannsbolig. Beregnet BRA er 364 m2. Grad av utnytting som

felgeav tiltaketoeroppgitt ablio BYA=2l,lo .

I medhold av plan- og bygningslovens $ 93 og $ 95 nr. I godkjennes soknaden' mottatt Plan- og

bygningsetaten den 06.06.2008. Det vises for ovrig til soknadens vedlagte tegninger, utsnitt av

reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter.

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

vedrsrende veiplikten. Vedtaket er betinget av at tinglyst veierklrering foreligger.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanen
(avstandsbestemmelsene i vegloven) slik at byggverket kan plasseres 10,75 m fra midt regulert

Venisvegen.

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

Det foreligger ikke protester til ssknaden.

Tiltaket tiltates ikke igangsatt for 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 pi byggeplassen.

Sentralbord: 02180 Bankgiro:6003.05.58920Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

www. pbe.oslo.kommune.no

Kundesenteret: 23 49 1000 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 22662494
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220, jfr. byridsvedtak av 27 .0 6.97, sak | 425

Bortfall av tillatelse:

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

Ssknaden:
Ssknaden omfatter oppforing av en tomannsbolig. Beregnet BRA er 364 m2. Grad av utnytting som folge
av tiltaket, er oppgitt ebfi% BYA: 2l,l yo.

Det er sskt om dispensasjon fra plan- og bygningslovens $ 67, angflende krav om veiopparbeidelse av
Venisvegen.
Det er sskt om dispensasjon fra reguleringsplanen (avstandsbestemmelsene i vegloven) for plassering av
tomannboligen 10,75 m fra midtregulert Venflsvegen.
Det er sskt om dispensasjon fra reguleringsplanen (avstandsbestemmelsene i vegloven) for plassering av
en garasje 6,0 m fra midtregulert Venisvegen.

Spesielle forhold:
Ssknad om dispensasjon fra reguleringsplanen (avstandsbestemmelsene i vegloven) for plassering av en
garasje 6,0 m fra midtregulert Ven6svegen er ikke knl4tet til oppforing av tomannsboligen og blir ikke
behandlet i dette vedtaket. Ssknaden mdL enten innsendes som esenssknad elle som en del av ssknaden for
oppforing av garasje.

Godkjenninger:

Gjeldende plangrunnlag:

Eiendommen er regulert til byggeomridet for boliger i reguleringsplan S- 4220,vedtati15.03.2006.

Byggetomten:
Tomten ligger i Venfrsvegen 14,G nr.lB nr.l43l 464,bydelAlna. Den har et areal phl205 m' og
atkomsten er fra Venisvesen.

Folgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 200806844

Beskrivelse Tesningsnr ,:Dato PBE.id

iituasionsolan D 1 23.01.2008 r/5
Utomhusplan D2 29.04.2008 r/6
A.vkiorselsplan I 3 23.01.2008 l/7

Planer os snitt E .1 25.04.2008 1/8

iasade vest os sst 8.2- l 25.04.2008 U9
jasade nord og syd 8.2-2 25.04.2008 Urc

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 200806844

Organisas.ionsnr Navn Beskrivelse

)70r48469
A.RKITEKT NILS
JAUGRUD

SOK, ansvarlig soker, tiltaksklasse 2.

PRO, KPR, ansvarlig prosjekterende og kontroll av prosjektering for
arkitektur og byggeteknikk, tiltaksklasse 2.
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Tidligere eier, Oslo kommune, har fult om den opprinelige tomten med tilkjorte masser for en del ir siden.
Tomten slik den er i dag er oppmilt med koter med ekvidistanse 0,5 m og er den faktiske tomten som er
vist i ssknaden, opplyser ansvarlig soker/ prosjekterende i ssknadsbrevet sitt.

Estetiske krav:

Plan- og bygningslovens $ 74 nr.2 ogreguleringsbestemmelsenes $ 7 kommer til anvendelse ved
vurdering av tiltakets kvaliteter. Plan- og bygningslovens $ 74 nr. 2 inneholder to elementer nir det gielder
vurdering av estetikk. Tiltaket skal tilfredsstille rimelige skjonnhetshensyn bide i forhold til seg selv og i
forhold til sine omgivelser for 6 kunne godkjennes.
Se Plan- og bygningsetatens samlede vurdering for naermere l.urdering av estetiske forhold.

Beliggenhet og hoydeplassering:

Hoydeplasseringen definert som sokkelhoyde fastsettes til kote + 181,4.
Ansvarlig prosjekterende m6 sjekke at krav som stilles til avkjorselens stigningsforhold kan oppf'lles, kfr.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorselen mi tilpasses eksisterende og fremtidig vei.

Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal giennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

I forbindelse med oppmilingsteknisk prosjektering skal fagomridet for PRO/KPR belegges med
ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Avkjorselsplan:

er godkjent (kfr vegloven $$ 40 - a! ph folgende vilk6r:
. Avkjorselen 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 tillatt il lede overflatevann ut pA offentlig vei.
. Ved etablering av avkjorsel over groft, er sokerpilagt i sikre drenering ved 6 etablererar i graft,

eller annet som sikrer vamgjennomstromningen.
o Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rsr miL utfores i henhold til Samferdselsetatens

nonner.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan/plan- og bygningsloven og er avhengig av dispensasjon for i kunne
ft rammetillatelse.

Det gis midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, PBL $ 6'7 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Venisvegen).
Besrunnelse: 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 kan plasseres 10,75 m
fra midt regulert Ven6svegen.
Begrunnelse: Veglovens avstandsbestemmelser anses for i vere en integrert del av reguleringsplanen der
denne ikke setter egne grenser. Hensynet bak avstandsreglene er i fsrste rekke 6 hindre oppforing av tiltak
som vil vere til vesentlig ulempe for trafikk, trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljaelpi eiendommen.
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at den omsokte plasseringen kommer i strid med disse hensyn da
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tiltaket holder den avstand til veien som er vanlig i strsket. Plan- og bygningsetaten finner pi denne
bakgrunn at det foreligger serlige gnrnner for dispensasjon>

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Tiltaket i forhold til omeivelsene:
OmrAdet tiltaket ligger i bestdr av frittliggende ene- og tomannsboliger, og rekkehus bebyggelse med
tilhsrende veletablerle hager og uteomrider, . Bebyggelsen er uensartet, bide hva gjelder stilarter, volumer
og tildels takformer. Den planlagte tomannsboligen er forholdsvis godt plasserl pi tomten og faller naturlig
inn i bebyggelsesstrukturen i omridet.
Det planlagte tiltaket vil i liten grad pflvirke naboers og ovrige omgivelsers utsikt eller lysforhold.
Plan- og bygningsetaten anser tiltaket er godt tilpasset omgivelsene.

Tiltaket i forhold til ses selv:
Huset er en variant av typisk mindre sstnorsk bolighus fra tidlig forrige irhundre. Bygningen er godt
proporsjonert og med moderat detaljering. Fasadenes oppbygning er helt symmetrisk og kunne med fordel
vrrl gitt elementer eller en komposisjon som loste litt opp i det litt stir,nede uttrykket. Stuevinduene i
vestfasadens 1 etasje er litt store men svekker ikke, i for stor grad, et ellers harmonisk helhetsinntrykk.
Planlosningen i 1. etasje er 6pen og oversiktlig og tillater lyset 6 slippe helt giennom bygningen.
2. etasjes plan avslorer svakheter i ganglosningen som gir dirlig utnyttelse av soverommene. Plan- og
bygningsetaten finner at tiltaket tilfredsstiller rimelige skjonnhetshensyn.

Plan- og bygningsetaten godkjenner tiltaket og konkluderer med at tiltaket tilfredsstiller kravene gitt i
plan- og bygningslov og reguleringsplan.

Igan gsettingstillatelse :

Tiltaket tillates ikke igangsatt fsr ansvarlig soker har fitt 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 mi innsendes for godkjenning.

3. Tinglyst veierklaering (kfr pbl $ 6D mn foreligge.

4. Forhindsuttalelse med ledningskart / tegninger attestert av VAV mi vere innsendt PBE fsr
igangsettingstillatelse kan gis.

Klageadgang:

Dette vedtaket kan piklages. Frist for 5 klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering.

:

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolis

enhetsleder
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Kopi til:
TS Eiendomsutvikling AS, Skjellbergvegen 9 A,2680 VAGA

Vedlegg:

Veierklrering til tinglysning i 3 eksemplarer med veiledning om tinglysning
Informasj on om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang
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