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RAMMETILLATELSE

- MARKVEIEN

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens
Vilkår for igangsetting.

Søknaden

omfatter etablering

av takterrasse

på eksisterende

54
§ 20-1.

enetasj es tilbygg. Terrassens

størrelse

er oppgitt til 16,3m2.
I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd bokstav a godkjennes
søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 06.05.2014, med kompletterende dokumentasjon
18.06.2014. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og ansvarsretter.

av

I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon fra:
ø Pbl. § 29-4 vedrørende avstand nabogrense
0 Regulert formål fellesareal
Det foreligger merknad

til søknaden.

I medhold av pbl. § 21-3 gis det unntak fra krav til nabovarsling av gjenboere i Markveien,
tiltaket befinner seg i bakgård og vurderes å ikke berøre disse naboers interesser.

da

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av
29.06.2010.
Søknaden
Tiltaket befinner seg i en bakgård i Markveien på Grünerløkka.
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Søknaden omfatter etablering av takterrasse på eksisterende enetasjes tilbygg. Terrassens størrelse er
oppgitt til 16,3m2.
Tiltaket har blitt diskutert i forhåndskonferanse av 30.08.2013 med PBEs saksnummer 201311067. Etaten
viste til behovet for god visuell kvalitet, og var for øvrig positiv til tiltaket.
Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner:
 Fra pbl. § 29-4 vedrørende avstand nabogrense
 Fra regulert formål fellesareal
Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen har følgende regulering:
- Byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan S-2366, vedtatt 22.11.1978.
- Bakgård er regulert til fellesareal (gangveier, lek og opphold) gjennom samme regulering.
- Disposisjonsplan for eiendommen følger av bystyrets vedtak for Grünerløkka av 11.03.1981.
Hovedbygningen befinner seg på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig. Tilbygget har ingen
erkjent verneverdi.
Uttalelser fra annen myndighet
Tiltaket er forelagt Byantikvaren til uttalelse i samrådsmøte av 04.09.2013. Byantikvaren har ingen
merknader til tiltaket.
Protester/bemerkninger
Det foreligger merknad fra Spabo Eiendom v/ Anne Kari Søvik. Spabo Eiendom opplyser om at foretaket
eier to næringsseksjoner i Markveien 54, som blant annet omfatter tilbygget terrassen plasseres oppå. Det
anføres at man ikke har mottatt nabovarsel for tiltaket, og at naboeiendommene Markveien 55, 56 og 57,
heller ikke har blitt nabovarslet. Det anføres at man ikke vet hvordan tiltaket tenkes gjennomført, og
opplyser om at en slik terrasse ikke er godkjent av sameiet med hensyn til avtale om vedlikehold,
eiendommens ytre skal etc. Avslutningsvis anføres det at man ikke nødvendigvis motsetter seg etablering
av en slik terrasse, men varsler likevel PBE da tiltaket er en inngripen i Spabos eksisterende eiendom og
man ikke kjenner tiltaket.
Ansvarlig søkers kommentar til nabomerknad:
Ansvarlig søker opplyser om at styret har blitt varslet og at det er nabos plikt å la seg informere. Det vises
videre til prosess for sikring av konstruksjonssikkerhet for tilbygget.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Plan- og bygningsetaten opplyser om at andre seksjonseiere i Markveien 54 ikke er å regne som naboer
juridisk sett. Det følger således ikke krav om at disse varsles om tiltaket. Det går likevel fram av innsendt
dokumentasjon at Markveien 54 også er varslet om tiltaket. Jf. pbl. § 21-6 skal ikke etaten ta stilling til
privatrettslige forhold med mindre det fremstår som klart for bygningsmyndigheten at tiltakshaver ikke har
de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Plan- og bygningsetaten forutsetter at tiltakshaver har,
eller får, de privatrettslige rettighetene tiltaket forutsetter, og har ikke tatt nærmere stilling til dette. Etaten
kan videre ikke se at det er relevant å varsle naboer i Markveien 55, 56 og 57, da tiltaket befinner seg i
bakgården til Markveien 54.
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Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse:
Ansvarlig søker opplyser om at bygården for øvrig har oppført balkonger på fasaden. Tiltakshaver ønsker
derfor å oppføre terrasse på tilbygget. Det anføres videre at terrasse er tenkt utført likt som de øvrige
balkongene på fasaden, med rekkverk i jern.
Plan- og bygningsetatens vurdering
Tiltakets visuelle kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene
Det fremgår på innsendte tegninger og fotomontasje at terrasserekkverk utføres tilsvarende øvrige
balkonger på fasaden. Plan- og bygningsetaten vurderer at krav til visuelle kvaliteter i tilstrekkelig grad er
ivaretatt, og har for øvrig ingen merknader.
Plan- og bygningsetaten forutsetter at byggets dreneringssystem ivaretas, jf. TEK 10 § 13-14 og § 13-15.
Dispensasjon
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å
kunne få rammetillatelse.
Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det er søkt om følgende dispensasjoner:
 Fra pbl. § 29-4 vedrørende avstand nabogrense
 Fra regulert formål fellesareal
Avstand nabogrense
Takterrasse plasseres i nabogrense mot sør.
Det foreligger et samtykke fra nabo mot sør for tiltaket. Det går imidlertid ikke frem om nabo gir et
uforbeholdent samtykke til plassering jf. pbl. § 29-4, eller om samtykket er til prosjektet på mer generell
basis. Det er videre tydelig presisert at man søker om dispensasjon fra bestemmelsen, så etaten har tolket
samtykke å være en mer generell aksept for tiltaket.
Som begrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anføres ansvarlig søker at tiltakshaver ønsker balkong
som de andre beboerne i bygningen, og at tiltaket ikke går på bekostning av tilgjengelig fellesareal.
Hensynet bak bestemmelsen om avstand til nabogrense er brannvernhensyn og å sikre lys og luft mellom
bygninger. Under vurderingen av søknader som krever dispensasjon skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Innenfor den tette byen er bebyggelsen i hovedsak plassert i eiendomsgrense, noe som også er tilfelle på
denne eiendommen. Ved oppføring av balkonger/terrasser er det i så måte vanskelig å unngå at enkelte av
disse får en plassering mindre enn 4 m til nabogrense. I dette tilfellet plasseres takterrasse i nabogrense,
direkte tilstøtende tilsvarende takterrasse på nabobygningen. Takterrassen vurderes å ikke forringe
forholdet til lys og luft mellom bygninger. Vedrørende brannsikkerhet forutsettes dette å være ivaretatt
gjennom prosjekteringen. Hensynet bak bestemmelsen vurderes å ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Fordelen med å innvilge dispensasjon er at leiligheten får et verdifullt, privat uteareal, og dermed økt
bokvalitet. Ulempen ved å innvilge dispensasjon er at tilstøtende leilighet i nabobygningen i noen grad kan
oppleve økt sjenanse i form av støy. Nabo har imidlertid en tilsvarende terrasse, og Plan- og
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bygningsetaten kan ikke se at plasseringen vil medføre urimelig sjenanse for naboer utover de ulemper
som må påregnes når man bor innenfor den tette byen.
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.
Regulert formål
Terrasse plasseres på tak av tilbygg som i sin helhet er plassert på areal regulert til fellesareal.
Som begrunnelse for at dispensasjon skal kunne gis anføres ansvarlig søker at tiltakshaver ønsker balkong
som de andre beboerne i bygningen, og at tiltaket ikke går på bekostning av tilgjengelig fellesareal.
Hensynet bak formålsbestemmelsen er å styre arealbruken i kommunen og gi forutsigbarhet i forhold til
videreutvikling og bruk av bygningsmassen. Regulert formål fellesareal skal sikre at det avsettes plass til
gangveier, lek og opphold i bakgården.
Terrasse plasseres på tak av allerede oppført tilbygg og vil ikke påvirke eksisterende fellesareal. På denne
bakgrunn vurderer etaten at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelen med å innvilge dispensasjon er at leiligheten får et verdifullt, privat uteareal, og dermed økt
bokvalitet. Eksisterende fellesareal anses å ikke bli påvirket av terrasses plassering, og etaten kan ikke se
at det foreligger noen åpenbare ulemper ved å innvilge dispensasjon.
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt,
og søknaden om dispensasjon innvilges.
Konklusjon
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.
Godkjenning
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak
201406190
Beskrivelse
Tegningsnr
Dato
PBE-id
Reguleringskart
1/17
Situasjonsplan A
D1
02.04.2014 1/18
Snitt A-A
1/22
Fasade
1/23
Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201406190
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
998796202 BOCKELIE
PRO, tkl. 2: Ansvarlig søker
BYGG AS
PRO, tkl. 2: Overordnet ansvar for prosjektering
Krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Det vises til SAK 10 § 14-2 for hvilke ansvarsområder som omfattes av krav til obligatorisk uavhengig
kontroll.
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Gjennomføring av kontrollen skal skje slik ansvarlig kontrollerendes ansvar er beskrevet i SAK10 § 12-5.
Ansvarlig søker skal oppdatere gjennomføringsplanen i forhold til planlagte og gjennomførte kontroller.
Kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker.
Plassering
Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen.
Igangsettingstillatelse
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:
1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og
godkjent.
2. Evt. søknad om ansvarsrett for uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent.
3. Oppdatert gjennomføringsplan
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se våre
nettsider www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no for mer informasjon. Mer om klageadgang finner
du her.
En tillatelse gjelder i 3 år
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra
vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i
klagesaken.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Tett by
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 11.07.2014 av:
Bjørn Wikan - Saksbehandler
Per-Arne Horne - enhetsleder
Kopi til:
Anna og Lars Normann, Markveien 54, 0554 OSLO, anna@hqp.no
SPABO EIENDOM AS, Postboks 6395 Etterstad, 0604 OSLO, spabo@spabo.no
Vedlegg
Orientering om klageadgang

