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RAMMETILLATELSE - VETTALIYEIEN 4C
Srarpa soknad om tillalehe fo. tiltak etter plan- og bygningslov.ns { 93.

Vilkar lbr igangselting.

Eiendommen skal utbygges med 2 frittliggende eneboliger, Husene oppfores i 3 etasier inklusive
unaler€tasj€. D€nne soknaden omfatter hus A. Bruksareal (BRA) pr hus oppgis til 182 mz. Samlet u-
grad for h€le prosjektet oppgis til324 m?, og grad av utnytfing som folge av tiltaket til U:0,25. I
tillegg skal det oppfores stoftemur utenfor regulert byggegrense inltil nabogrels€n i nord. Det er
sokt dispensasjon for oveNkridelse av byggegrenser og fra veiplikten i plan- og bygningsloyen.

I medhold av plan- og bygningsloyens S 93litra a og S 95 nr, 1 godkjennes soktraden, mottattPlan-
og bygningsetaten den 30.11.2007. Det vises for oyrig til soknadeff vedlagte tegninger, utsnitt av
reguleringskart, utomhusplan og ansvaNretter.

I medhold av plan- og bygningsloven S 7 gis dispensasjon fra reguleringsplan 5-2319 for A oppfore
deler av stottemur utenlor grense for bebyggelse mot nord.

I medhold av plan- og bygningsloven S 7 gis midlertidig dispensasjon fra samme lovs S 67
v€drorende veiplikten. Tinglyst veierklering foreligger.

liksisterende regulert felles svkjgrsel lra Vettalivei€n opprctthold€s.

D€t forcligger prot€ster/bemerkninger til soknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt for dct foreligger igangsettingstillatels€,
Igangsettingstillatels€ kan ikk€ gis for fullstendig soklad etter pbl. 5 94 nr. I' forste og annet ledd er
innsendt og undel€itt  nodvendig kontrol l .
Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid vere tilstede pi bygg€plassen.

Pla - og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220,jfr. byridsvedtak a,r 27.06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift orn behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bysq.re 15.11.95.

Aldeling for byggeprcsjekter

I.temetl:
{w pbe.oslo knnune no

Scnlra lbord:  02180Bdkgiro:
Kundesenler: 2349l0 00 6003.05 58920
fe lefaks:  234910 0 l

Orgrnissjonsnunmr:
: . -9?r  040 823 MVA
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Bortfall av tillatelsc:
En tillatelse gjelder i 3 ar. Tiltaket ma vFre satt i gang inn€n 3 er, ellers laller tillatelsen bort- Ved soknad
etter $ 93 beg}nner fristen a lope fra den dagtillatolsen er meddelt tiltakshnver.

Soknaden:
Eiendomnen skal uibygges med 2 frittliggende eneboliger. Husene opplores i 3 etasjer inklusive
underetas_je. Denne sokDadeo omfatter hus-A, og gesims- og nlonehsyde oppgis til hhv 6;80 m-og 8,80 m.
Bruksareal (BRA) pr hus oppgis til 182 m'. Sanlet u-grad for hele prosjektet oppgis til 324 m', og grad av
utnltting som folge av tiltakct til U = 0,25. I tillegg skal deler av stottemur oppforos utenfor rcgulert
byggegrense mot nabogrensen i nord.

Det er sokt om dispcnsasjon for oppforing av stottemur i nabogrensen mot gnr 35/bnr 227 og grense for
bcbyggelse mot nod.

Godkjenninger:

Spesielle forhold:
Det foreljgger ranmctillatelse i flg vire saksnr 200605816 og 200605723 for oppforiig av enebolig og
anneks pe eiendommen. Disse skal utge ner nltt prosjekt er godkjent.

Tomten er eksponert for stoy, og bygningenes plassering vil medfore stoybelastning. Det forutsettes at
dette ival€tas ved ekstra stoybesk)ttelse i fasadene eller annen fonn for stoyskjerming.

Gjeld€nde plangrunnlag:
Eiendommen omfaites av stadfestet reguleringsplan S-231g,vedtatt 03.05.1978 og er regulert til
byggeonride for boliger - reguleingsbestemnelser i tilkn)tning til reguleringsplan for Skadalsveien 38-
gnr l5 bnr227. 242 og 4q6.
Jfplanens $ 2 skal bebyggelse skal ligge innenfor de inntegnede grenser for bebyggelse, maksimalt vere
2 etas.ier med underetasje de. terengettilsier dette og maks U = 0,25

I -olsende req_i"aer loro oq kn cr la lr l  l i l  { r lDn Ibr l i llalelsen:
Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id
Situasjonsp an D1 0 9 . 1 0 . 2 0 0 7
Uiomhusplan D-2 4/7
Planer og sni i t E - 1 27.70.2047 4/ro
Fasade vest og Ost E - 2 . 7 27.10.2447
r-asade nord og syd E - 2 . 2 21.10.2407

Foleende lbretak har teft sodkient ans\arsrett i tiltaket.
Orgnr og Navn Beskrivelse
970148469
ARKITEKT NILS HAUGRUD

Ansvarl ig sOker for bygninger og instal lasjoner/  t i l taksk .  1
Ansvarl ig prosjekterende for arki tektur og byggeteknikk,
t i l taksklasse 2
Ansvarl ig kontrol lerende for prosjekter ing av arki tektur og
byggeteknikk, t i l taksklasse 2
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Byggetomten:
Eiendommen ligger pi Sk6dalen i bydel Vestre Aker. Tonten er i dag ubebygd-og ligger i skdnende
terreng mot syd/sydvest. Nettotomt er oppgitt til 820 m', bruftoareal til I291 m' inkl halvparten av
tilstoterde bane. I syd grenser tomten mot sporveistrasd. Atkomst skjer via regulert gangvei og felles
avkjorsel frem t;l Vettalive;en. Forbindelse til Vettaliveien via gangveisystem.
Eiendommen har tinglyst rett dl e park€re pe felesarealet pe gnr 35/bnr 1142. Parkering skjer pA felles
atkomst og parkeirgsareal nord i omred€t. Parkoringskravet er 1,5 biler pr bolig dvs 3 bi:ler, i tillegg er det
avsatt 0,2 gjesteplasser pr bolig.

Estetiske kiav:
Generelt omfattes eiendommen av krav i pbl S 74 nr. 2 og gjeldende reguleringsbestemmelse. Det skal
legges vekt pe tiftakets estetiske utformiDg bede i seg selv og i forholdtil omgivelsene. Videre skal tiltaket
ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon.

Det vises for ovrigtil avsnitt "Plan- og bygningsetatens samlede vurdering".

Beliggenhet og h6ydeplassedng:
Hoydeplasseringen definert som SH for hus A fastsettes til kote + 214,5.

Ansvarlig prosjekterende me sjekke at krav som stilles til avkjrrselens stigningsforhold kan opprylles, kft.
godkjent avkjorselsplan. Avkjorelen me tilpasses eksistercnde og fremtidig vei.

Dette tiltak keve. pevisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pavisning skal giennomfores av
kvalifisefte foretak. Oppmilingsteknisk prosjekering av dett€ tiltaket skal basere seg pe kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

I forbindelse med oppmalingsteknisk prosjektering skal fagomredet for PRO/KPR belegges med
ansvanrett i iiltaksklasse l.

Vedr. Avkjorselsplan:
Det er ikke utarbeidet avkjorselsplan siden parkeringsomredet allerede er godkjent som err del av planen,
og endres ikke pga dette tiltaket i sin helhet er utfomet i hht gieldende planbestemmelser.

Protest€r/bemerkninger:
Wenche Nystad og Knut Anundsen, Vettaliveien 4 H, eier av nabo€iendom gu 35/bn. 1164 + 1165 +
1142, og Audhild og Jon D. Bjerkem, Vettaliveien 4 F, eier av naboeierrdom gnr 35,tnr 1163 +l 142, har
innse dt bemerkninger til omsskte tiltak:

Det pepekes at eiendommen grenser til et bekkefar og en dam og man h6nstiller dedor til kommunen e
pelegge utbygger eD sveft skensom utbygging som ivarctar dette vemeverdige bekkefaret inkludert
dammen. Videre protesleres det mot parkeringssituasjonen for alle eiendommer i Vettaliveien 4 og man
forutsetter at atkomstvei til eiendommen er epen i hele byggeperioden.

Ansyarlig sdkers/tiltakshav€rs kommentarer til protesterl
Det for€ligger tilsvar fra ansvarlig soker. Soker viser i sin anforsel til protestene at omredet er regulert med
et felles parkeringsomrede hvoi bilkavet er definert. Diss€ to tomtene er enne ikke utbygget, men det er
avsatt parkering for disse pi lik linje med de ovdge eiendommene. Parkeringsomradet er regulert til
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fellesparkering med €ttilstreklelig antall parkeringsplass€r. John D. Bjerkheim bemerker ogsi at
pa*eringsonradet holig i for stor grad er privatisert i forhold til forutsetningene. Videre anfores at det er
tenkelig at de som har bodd i omredet har folelsen av eiendornsrett til p-plassene og det blir dedor
nodvendig e avklare dette med de ovrige eiendommene.

Plan- og bygningsetatens kommentarer til protester:
Plar- og bygningsetaten har funnet e kunne godkjenne det omsokte tiltaket. Det vises for6vrig til avsnitt
med Plan- og bygningsetatens samlede vurdering.

Uttalelser fra annen myndighet:
Det foreligger ikke uttalelse fia Byantikvaren vedrorende arkeologiske forhold-
Veftaliv€ien 4C er ikke pa Byantikvarens gule liste, €tatell har demed ikke regishert noen vemeinteresser.

Forhandsuttalelse m/vedlegg attestert fra Vann- og avlopsetaten me foreligge.

Det foreligger dispensasjoner i henhold til Jembanelovens $ 10, innientet fra
Kollektirtransportproduksjon AS.

A-/S Oslo Spo eier har i brev datef 14.09-2005 gitt dispensasjon under folgende forutsetninger:
"Utbygger pehr seg ansvaret for nodvendig st@yreduserende tiltak forbebyggelsen. De stoyreduserende
tiltak me vere slik at stoyniveet fla T-banen Iigger under gjeldende grenseverdier i forskift og
retningslinjer ner det gielder stoy utendorvinnendors.
Det ma videre tas lrensyn til lientidig trafikkgrunnlag ner stoyniveet fm T-banen skal vurderes.
Det ma videre tas hensyrl til vibrasjon/strukturlyd gitt i henhold til NS 8176."

Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelseri
Ved inffendelse av soknad om igangsettingstillatelse mi det vediegges dokumentasjon som viser at det er
prosjekte nrlt stoy. Fagomradet mA belegges med ausva.r.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan S-2319 mht. grense for bebyggelse og er avhengig av dispensasjon
for aku le fa rammetillatelse.

Plan- og bygningslovens, pbl g 7 gir mulighet til 6 dispensere fra lov, vedtek, forskrift og planer dersom
det foreligger s:erlige grunner. For at lowilkaret "szerlige grunner" skal vere oppfylt, me det foreligge
spesifiserle, klare grunner som etter en n€rmere konkret vurdering veiertyngre em de hensyn
bestemmelsele skal ivar€ta.

I medhold av plan- og bygningslovens $ 7 er det sokt om dispensasjon fra S-2319, da deler av ny stottemur
mot nord vil ligge utenfor regulert grcnse for bebyggelse.

Som serlige grunner oppgis av soker at man har blitt enig med eier av bakenforliggende bolig, nabo i nord
- gff 35lbnr 227, o1\'t ^l det plasseres en lav stoltemur inntil labogrensen i bakkant. Murcn blir lavere enn
1,2 m. Videre anfores at naboen har i brev anmodet om at det sskes godkjent en lav stottemur i
eiendomsgrensen mot nord. Naboen synes det er en god losnir]g om terrenget rylles opp og at det settes en
stottemur for e unnge at det foran deres hus kun blir to smale tenengtenasser samt at det blir en bedre
lssning for nye hus at man har enjevn stottemurflate enn to rader m€d gammel gresbin.
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Hensynet bak bestemmelsen om grense for bebyggelse er e sorge for en forsvarlig og hensiktenessig
plassering av tiltak samtidig nred en anondering av bygningsmassen samt et virkemiddel for e begrense
bygningers "fotavtrykk" i forhold til tomten. Byggegrenser og avstandsbestemmelser er ment e ivareta
he syn til sikkerhet, brannsmitte, lemvirkrring, sol- og skyggeforhold.

Plassedngen av stottemuen er tilpasset den nye topografiske situasjonen pe eiendomnen, og denne vil bli
i tilkn)'tning til fellcs avkjo$el slik at ikke )'tierligere verdifuile grontarealer ger tapt. Inggn del av
eneboligene ligger utenfor byggelinjer da disse er plassert og prosjekteft slik at det ligger innenfor grense
for bebyggelse og kravene i reguleringsbestemrnelser, lov og forskifter ned hensyntil hoyder, etasjeantall
og storelse. Med hensyn til den ostre tomten ligger byggelinjen i eieldomsgrensen, og for den vestre
tomten er det avvik pe noen centimeter- Plan- og byg.ingsetaten anser saledes at tiltaket i hovedsak er i
trid med hensikten bak planen og at en godkjennelse av omso]{te tiltak ikke vil sette hensiklen bak planen
tilside.

Pe bakgrunn av ovennevnte konklLderer Plan- og bygningsetaten med at det foreligger s€erlige gunner
som taler for e kunne gi den omsokte dispensasjon etter plan- og bygningslovens $ 7.

Det gis nidlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens, pbl g 67 vedr. veiplikten (opparbeidelse av
Vettaliveien).
Egglllqllq Veiforholdele ti1 og langs eiendommen er tilfredsstillende pr. i dag. Tiltaket nodvendiggior
derfor il&e veiopparbeidelse i henhold ti1 pbl g 67.

Plan- og b)gningselalens samlede vurderingi
Tiltaket i lorhold til bvsde omgivelser/Tiltaket i forhold til seq selv:
Omredet har variert bebyggelse, og har karakter av boligonrAde med til dels store eneboliger med
tradisjonelt uttrykk. Den dominerende takformen for de nermeste nabobygninger er saltak, og det
karakteristiske er relativt sme !indusruter og liggende panel. Stroket har eo naturlig variasjon som har
vokst frem overtid. N:eronradet greDser i nord og vesttil Markagrensen, Vettaliveien i ost og i syd til T-
banetlasd.

Ny bebyggelse er oppdelt i to selvstendige volumer oppfoft med 3 etasjer inklusive underetasje- Husene er
lagt innenfor regulerte byggegrenser. I reguleringsbestemmelsenes S 2 framkommer at bebyggelse skal
v&re maksimalt to etasjer over tereng og underetasje kan innpasses der terreiget tilsier dette. I henhold til
byggeforskdfier som gjaldi daplanen ble vedtatt regnes ikke den fores6tte underetasje som en etasje.

De omsoLle boligene er utformet slik at disse ivaretar nabobebyggelsens karakter i se stor grad som mulig.
Siden tomtene er sme, vil den omsokte bebyggelsen bli noe mindre i volum enn en del av
nabobebyggelsen. Nye boliger er prosjektert oppforl med saltak og liggende panel, og er tilpasset
eksisterende bebyggelse i omradet med tradisjonelt husform (saltak) og rned fargesetting som
reguleringsbestemmelsene tilsier, og slik sett godt tilpasset bebyggelsen pe naboeiendommene. Tomten og
terenget vil pa sydsiden vere mest mulig som den er i dag.
Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket tilfredsstiller rimelige skjomhetshensyn i seg selv og anser
utformingen av tiltak€t e vEre estetisk god bede i seg selv og i forhold til ongivelsene.

Til lalet i  forhold t i l  narurqine terrenqti loaqninqer:
Bygningene har en plassering og utfoming som er godt tilpasset til tenenget. Pe grunn av tomtens
beskaffenhet er det ikke nodvendig med store terengbearbeidelser. Plan- og bygningsetaten ser at det me
aksepteres noe tenengbearbeidelse. For etablering av atkomst for hvert hus er det nodvendig med
terrenginngrep, og det skal bygges forstotningsmur lavere enn 1,2 m mot nabo i nord.. Terrenginngrep som
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Klag€adgang:

Dette vedtaket kan peklages- Frist for a klage er satt til tle uker ette. mollakelse av defte brevet. Se
vedlagte orientering.
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folge av tiltaket er ett€r etatens skjonn moderale og husene er tilpasset eksisterend€ teffeng i storst nulig
$ad. Tiltaket legger seg godt inn i eksisterende teffeng, og det etableres gode utoppholdsarealer. PIan- og
bygningsetaten er av den oppfatning at tiltaket tar hensyn til naturgitte og bygde omgivelser ved
dimensjonering og inndeling av volum og naterialbruk.

Kravene i plan- og bygningslovens S 74 vedrorende utseende er seledes ivarelatt. Plan- og bygningsetaten
anser kravene til estetikk for e vere opp8lt. Under henvisning til det sorn er anfoft under respekive
avsnitt finner Plan- og bygningsetaten det omsokte tiltak er &iennomforbat innenfor plan- og
bygningsloven med tilhorende forskrifter og vedtekter og kan godkjen es.

Av{all:
Med hjemmel i Oslo konmunes forskrift otn produksjonsavfall pilegges tiltakshaver a sortere og behandle
bygge- og anleggsavfall etter .etlringslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshendteri g, som
dokLnnenterer at nevnle pelegg vil bli oppfylt. skal godkjennes for igangsettingstillatelse kan gis.

Vars€l om tvangsmulkt;
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid ll1ed godkjent plan for avfallshindtering, kan Plan- og
bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens $ 73. En slik tvangsmutkt vil lninst
vaere av en slik stollelse at det oppveier den fotjenest€ som er oppnedd med avfallshandtering i strid rned

Igangsettirgstillatelse:
Ti ltaket ti llates ikke igaDgsatt for ansvarlig soker har fatt igangsettiigstillatelse. Vedtak ollr
igangsettingstillatelse kan ikke fattes for folgende vilkar er opplyll:

L Dokumentasjon i henhold til $$ i8 og 19 i fomkift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal
foreligge.

2. Avfallsplan for belrandling av bygnings- eller rivingsavfall ma innsendes for godkjenning.

3. Det me innsendes dokumentasjon som viser at stoybegrensende tiltak er ivaretatt.

PLAN- OG BYCNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter

Zlt{fu d,*r,*r*
saiqyFnanaravdelingsenhetsleder
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, Kopi til:
Tillakshaver (med fal.tura uten vedlegg)

Kopi til:
We'nche Nystad og Knut Amundsen, Vettaliveien 4 H' 0781 OSLO

Audhild og Jon D. Bjerkem, Vettaliveien 4 F, 0781 OSLO

Vedlegg:
Infomasj on om eleklronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang


